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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Centro de Estudos e Formação Desportiva

Anúncio

Concurso público n.º 01/GDI/2003

Torna-se público que, por despacho de 29 de Janeiro do corrente
ano do director do Centro de Estudos e Formação Desportiva, se
encontra aberto concurso para fornecimento do serviço de impres-
são para as publicações periódicas e não periódicas do Centro de
Estudos e Formação Desportiva, ao abrigo do artigo 87.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Concurso promovido pelo Centro de Estudos e Formação Despor-
tiva, Rua de Almeida Brandão, 39, 1200-602 Lisboa (telefone: 213966162;
fax: 213969873; correio electrónico: info.cefd@mail.telepac.pt).

2 � O concurso público n.º 01/GDI/2003 � destina-se ao forne-
cimento dos serviços de impressão a seguir discriminados:

2.1 � Publicações não periódicas � 650 000 páginas, categoria
22.22.3, subcategoria 22.22.31, do Regulamento (CE) n.º 1232/98.

2.2 � Publicações periódicas, de acordo com o seguinte:

a) Revista Desporto � impressão de 600 000 páginas, cate-
goria 22.21.1, subcategoria 22.21.10, do Regulamento (CE)
n.º 1232/98;

b) Revista Treino Desportivo � impressão de 360 000 pági-
nas, categoria 22.21.1, subcategoria 22.21.10, do Regula-
mento (CE) n.º 1232/98;

c) Revista Treino Desportivo Especial � impressão de
160 000 páginas, categoria 22.21.1, subcategoria 22.21.10,
do Regulamento (CE) n.º 1232/98;

d) Boletim Desporto em Português  � impressão de
96 000 páginas, categoria 22.21.1, subcategoria 22.21.10,
do Regulamento (CE) n.º 1232/98.

2.3 � As características do fornecimento dos serviços de impres-
são pretendidos encontram-se estabelecidas nas cláusulas técnicas do
caderno de encargos.

3 � Local de entrega dos bens � Centro de Estudos e Formação
Desportiva, Rua de Almeida Brandão, 39, 1200-602 Lisboa.

4 � Prazo de prestação de serviços � os serviços de impressão
decorrerão até ao dia 31 de Dezembro de 2003.

5 � Propostas parciais � as propostas deverão ser apresentadas
para a totalidade dos serviços apresentados, não sendo admitidas
propostas respeitantes apenas a parte dos serviços definidos no ca-
derno de encargos.

6 � Propostas condicionadas e variantes � não são admitidas
propostas com condições divergentes, que contenham alteração de
cláusulas do caderno de encargos, nem propostas com variantes.

7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �
os concorrentes que queiram apresentar propostas deverão estar

constituídos como pessoas colectivas, cujo objecto social contem-
ple a actividade de impressão de documentos.

8 � Modalidade de associação de empresas � é permitida a apre-
sentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual
deve assumir a forma jurídica de coligação, de agrupamento comple-
mentar de empresas ou de outra fórmula equivalente, tendo em vis-
ta a adjudicação do contrato.

9 � Processo do concurso:
9.1 � O programa e caderno de encargos do concurso encontram-

-se patentes no Gabinete de Documentação e Informação do Centro
de Estudos e Formação Desportiva, sito na Rua de Almeida Bran-
dão, 39, 1200-602 Lisboa, onde podem ser consultados de segunda-
-feira a sexta-feira, durante as horas normais de expediente (das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos), desde a data de publicação do respectivo anúncio no Diário
da República até ao dia e hora da abertura do acto público do con-
curso.

9.2 � No caso de os interessados pretenderem cópia do processo
de concurso (programa e caderno de encargos), deverão fazer esse
pedido, por escrito, ao serviço referido no n.º 9.1, supra, até ao fi-
nal do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das
propostas.

9.3 � O processo poderá ser adquirido no serviço referido na alí-
nea a) do n.º 9, supra, mediante o pagamento de 15 euros, mais por-
tes de envio, nos casos em que tal seja aplicável, em numerário,
vale de correio ou cheque emitido à ordem do Centro de Estudos e
Formação Desportiva.

10 � Entrega das propostas:
10.1 � As propostas e os documentos que as acompanham de-

vem ser apresentados directamente ou enviados pelo correio até às
17 horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data de publicação no
Diário da República.

10.2 � As propostas e documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente no Gabinete de Documentação e Infor-
mação do Centro de Estudos e Formação Desportiva, Rua de Al-
meida Brandão, 39, 1200-602 Lisboa, nos dias úteis, entre as 9 ho-
ras e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e
30 minutos, contra recibo, ou enviados por correio, sob registo e
com aviso de recepção, para a mesma morada, desde que a recepção
ocorra dentro do prazo fixado no número anterior.

10.3 � As propostas e documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa.

11 � Abertura das propostas:
11.1 � Pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao da data limite da

entrega das propostas, na sala de reuniões do 1.º andar das instala-
ções do Centro de Estudos e Formação Desportiva, sito na Rua de
Almeida Brandão, 39, 1200-602 Lisboa, procede-se, em acto públi-
co, à abertura dos invólucros recebidos.

11.2 � Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

12 � Critério de adjudicação � a adjudicação é feita segundo o
critério da proposta que apresente o valor mais baixo.

13 � Prazo de validade das propostas � o concorrente fica obri-
gado a manter a sua proposta durante um período de 60 dias conta-
dos da data limite para a sua entrega.
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14 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
15 � Acordo sobre contratos públicos � o contrato a celebrar

não é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado
pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro.

16 � Envio para publicação � o presente anúncio foi enviado
para publicação no Diário da República em 31 de Janeiro de 2003.

17 � Recepção do anúncio � o presente anúncio foi recebido,
para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em
3 de Fevereiro de 2003.

31 de Janeiro de 2003. � O Director, António Fiúza Fraga.
3000089060

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO

RURAL E PESCAS
Instituto Nacional de Intervenção

e Garantia Agrícola

Anúncio

Normas técnicas de execução para fornecimento de pro-
dutos cárneos de bovino, nos termos do Regulamento
(CEE) n.º 3149/92 (convite n.º 07/DAE/DFP/SPA/2003).

1 � Entidade adjudicante � Instituto Nacional de Intervenção e
Garantia Agrícola (INGA), com sede na Rua de Fernando Curado
Ribeiro, 4-G, 1649-034 Lisboa, Portugal (telefone: 217518587; fax:
217518617).

2 � Considerações gerais:
2.1 � Objecto do procedimento � o objecto do presente proce-

dimento consiste no fornecimento de produtos cárneos de bovino,
de acordo com as condições técnicas constantes na II parte das con-
dições técnico-jurídicas.

2.2 � Local de execução � a prestação de serviços objecto do
presente procedimento será efectuada em Portugal.

3 � Prazo de execução do serviço:

a) O prazo de execução do contrato decorre até 17 de Outu-
bro de 2003, sendo certo que a entrega dos produtos em
todos os pólos de recepção, à excepção das Regiões Autó-
nomas da Madeira e dos Açores, será efectuada nas seguin-
tes fases:

1.ª fase � 60 % da totalidade dos produtos � 14 de Abril
a 30 de Maio;

2.ª fase � 40 % da totalidade dos produtos � 1 de Se-
tembro a 17 de Outubro;

b) Para os pólos de recepção situados nas Regiões Autónomas
da Madeira e dos Açores a entrega dos produtos será efec-
tuada, na sua totalidade, de 14 de Abril a 30 de Maio;

c) O disposto nas alíneas anteriores não deverá prejudicar o
prazo referido no ponto 12.2 � Data limite para a retira-
da do produto dos centros de intervenção, das condições
técnicas constantes na II parte das condições técnico-jurí-
dicas, relativo à retirada do produto dos centros de inter-
venção.

4 � Aquisição das normas técnicas de execução:
4.1 � Local e horário para aquisição das normas técnicas de exe-

cução � as normas técnicas de execução podem ser adquiridas e
examinadas nas instalações do INGA, sitas na Rua de Fernando Curado
Ribeiro, 4-G, piso 1, no Serviço de Expedição, Arquivo e Documen-
tação, entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e
entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 minutos de todos
os dias úteis.

4.2 � Custo das normas técnicas de execução � o custo de cada
exemplar das normas técnicas de execução é de 250 euros, a que se
acrescerá o IVA, a liquidar em dinheiro ou em cheque no acto da
aquisição.

5 � Admissibilidade de propostas relativas a partes do serviço
objecto do procedimento � não serão admitidas propostas relativas
a partes do serviço objecto do presente procedimento.

6 � Propostas com variantes � não serão admitidas propostas
com variantes nem com alterações de cláusulas das normas técnicas
de execução.

7 � Propostas alternativas � não serão admitidas propostas al-
ternativas.

8 � Agrupamento de empresas � ao procedimento poderão
apresentar-se agrupamentos de empresas, sendo que é exigida a sua
associação, numa das modalidades admitidas por lei, aquando da apre-
sentação da proposta.

9 � Apresentação de propostas:
9.1 � Data e hora limites para a apresentação de propostas �

as propostas devem ser entregues em mão ou remetidas por via pos-
tal para a sede da entidade adjudicante até às 17 horas e 30 minutos
do 15.º dia útil a contar da data da publicação do anúncio no Jornal
Oficial da União Europeia.

9.2 � Local de entrega das propostas � de acordo com o previs-
to no número imediatamente anterior, as propostas deverão ser
entregues ou remetidas por correio ao INGA, para o Serviço de
Expedição, Arquivo e Documentação, sito na Rua de Fernando Curado
Ribeiro, 4-G, 1.º piso, 1646-034 Lisboa.

9.3 � Idioma de redacção das propostas e dos documentos e apre-
sentação de valores � as propostas e os respectivos documentos de
apresentação obrigatória devem ser redigidos em língua portuguesa
ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a preva-
lência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais, devendo
a tradução ser assinada pelos representantes legais do proponente.

Todos os valores constantes nas propostas e nos documentos
deverão ser expressos em euros, de forma numérica e por extenso,
prevalecendo, em caso de divergência, o valor expresso em euros e
por extenso.

10 � Acto público de abertura das propostas:
10.1 � Realização do acto público � o acto público de abertura

das propostas realizar-se-á pelas 9 horas e 30 minutos do 4.º dia útil
imediato ao termo do prazo para a apresentação das propostas, nas
instalações do INGA, sitas na Rua de Fernando Curado Ribeiro, 4-G,
10.º piso, Salão Nobre.

10.2 � Intervenção no acto público � podem intervir no acto
público de abertura das propostas os concorrentes e seus represen-
tantes, desde que devidamente credenciados.

10.3 � Exclusão de concorrentes � serão excluídos os concor-
rentes:

Cujas propostas não sejam recebidas no prazo fixado;
Que nos documentos incluam qualquer referência indiciadora do

valor da proposta;
Que não observem o disposto no ponto 12 � Modo de apre-

sentação das propostas, do programa, desde que a falta seja
essencial.

10.4 � Não admissão de propostas � não serão admitidas pro-
postas:

Relativas a parte do serviço objecto do presente procedimento;
Que sejam apresentadas como variantes;
Que não contenham os elementos exigidos no ponto 5.1 �

Elementos das propostas, do programa;
Que não observem o disposto no ponto 12 � Modo de apre-

sentação das propostas, do programa, desde que a falta seja
essencial.

10.5 � Suspensão de concorrentes � para prevenir e sancionar
irregularidades, a entidade adjudicante reserva-se o direito de suspen-
der a participação dos operadores neste procedimento, em função
da gravidade do incumprimento ou das irregularidades verificadas na
execução de um fornecimento anterior ou de outras acções compa-
ráveis.

11 � Caução � o adjudicatário deverá constituir uma caução, a
favor do adjudicante, de montante igual ao valor do produto, cal-
culado ao preço de compra de intervenção aplicável no dia fixado
para a tomada a cargo, acrescido de 10 %, destinada a garantir o
fornecimento e a qualidade dos produtos, cujo valor corresponde a
1 972 273,64 euros.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas será indicado por cada concorrente, não podendo, no
entanto, ser inferior a 60 dias.

13 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação é o da
proposta economicamente mais vantajosa, sendo considerado o se-
guinte factor:

Ordem Factor Ponderação

1 Valor líquido = S (valor de referência dos 100 %
bens) - S (custos de transportes).

O valor de referência de um bem resulta da multiplicação da res-
pectiva quantidade, proposta pelo concorrente, pelo preço unitário
de referência respectivo.
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O preço unitário de referência, por produto, é o que a seguir se
indica:

Carne de bife de bovino congelada � 3825,22 euros/t;
Carne de assar de bovino congelada � 3327,23 euros/t;
Salsichas de bovino em conserva � 2897,10 euros/t;
Bifes de hamburgo de bovino em conserva � 4703,22 euros/t.

A pontuação será efectuada de 0 a 10, de acordo com a seguinte
fórmula:

Valor líquido de cada proposta
Pontuação = ������������������� × 10

Valor líquido mais alto de entre todas as propostas

14 � Procedimentos de adjudicação e forma do contrato �
o contrato a celebrar revestirá a modalidade de contrato de forneci-
mento de bens e serviços.

15 � Causas de não adjudicação � reserva-se o adjudicante o
direito de não proceder à adjudicação nos seguintes casos:

a) Quando todas as propostas apresentadas forem considera-
das inaceitáveis pela entidade competente para autorizar a
despesa;

b) Quando houver forte presunção de conluio entre os con-
correntes.

16 � Pagamento � o pagamento será efectuado de acordo com
o disposto nas condições técnicas constantes na II parte das condi-
ções técnico-jurídicas, ponto 13 � Pagamentos.

17 � Data de publicação do anúncio no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � 30 de Janeiro de 2003.

13 de Janeiro 2003. � Pelo Conselho de Administração: J. da
Ponte Zeferino � Hélder Bicho. 3000090809

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Campo de Tiro de Alcochete

Anúncio

Concurso público n.º 01/CTA/2003 (nos termos
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Defesa Nacional, Campo
de Tiro de Alcochete, Estrada Nacional n.º 118, 2890-403 Alcochete.

2 � Quantidade do bem, categoria do serviço ou do bem e sua
descrição com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado do Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � catego-
ria 02.01.03; descrição � Extracção de cortiça.

3 � Local de prestação do serviço � Campo de Tiro de Alco-
chete.

4 � Prazo � o contrato tem a duração do tempo necessário à
extracção da cortiça, que é de 13 semanas, a qual deverá ter início
na primeira semana de Junho.

5 � Divisão em lotes � (Não aplicável.)
6 � Não são admitidas propostas que envolvam alterações das

cláusulas do programa e do caderno de encargos do concurso.
7 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � industrial de cortiças.

8 � Se for caso disso, indicação da forma jurídica que deve reves-
tir o grupo de concorrentes adjudicatário � consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária.

9 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � Campo
de Tiro de Alcochete, Estrada Nacional n.º 118, 2890-403 Alco-
chete (nos dias úteis, das 9 horas às 11 horas e 45 minutos e das
13 horas às 15 horas e 30 minutos).

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � 14 de
Março de 2003.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � 75 euros, em numerário ou cheque, a liquidar no acto de aqui-
sição dos mesmos.

10 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser diri-
gidas as propostas � ver n.º 1.

11 � Data limite de apresentação das propostas � as propostas
deverão ser entregues ou enviadas por correio, sob registo e com

aviso de recepção, na Secção de Aquisições do Campo de Tiro de
Alcochete até às 16 horas do dia 7 de Abril de 2003.

12 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � dia 8 de Abril de 2003, às 10 ho-
ras, no Ministério da Defesa Nacional, Campo de Tiro de Alcoche-
te, Estrada Nacional n.º 118, 2890-403 Alcochete.

Podem assistir ao acto público do concurso o concorrente ou o
seu representante.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será efectuada se-
gundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, ten-
do em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de impor-
tância:

1.º Preço mais elevado por arroba de cortiça amadia � 90 %;
2.º Preço mais elevado por arroba de cortiça virgem � 4 %;
3.º Preço mais elevado por arroba de bocados de cortiça

amadia � 2 %;
4.º Preço mais elevado por arroba de bocados de cortiça vir-

gem � 2 %;
5.º Menor percentagem a abater em:

a) Cortiça amadia � 0,75 %;
b) Cortiça virgem � 0,50 %;
c) Bocados de cortiça amadia � 0,50 %;
d) Bocados de cortiça virgem � 0,25 %.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
terem as suas propostas � 60 dias a contar do acto público do con-
curso.

15 � Outras informações:

a) Não são exigidas garantias na fase de apresentação das pro-
postas;

b) O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento de-
verá prestar caução de acordo com o definido no caderno
de encargos;

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada.

16 � Data da publicação do anúncio de informação prévia � não
houve publicação prévia do concurso.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 14 de Fevereiro de 2003

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Fevereiro de 2003.

O Comandante, Joaquim António Norte Jacinto, coronel/pil.
3000090717

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Repartição de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 1000010/2003 � Medicamentos

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar das Caldas da
Rainha, Rua do Diário de Notícias, 2500-176 Caldas da Rainha (te-
lefone: 262830311; fax: 262834757).

2 � Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto do concurso � aquisição de medicamentos.
4 � Quantidades � diversas.
5 � Categoria segundo a Classificação Estatística de Produtos por

Actividade, de acordo com o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro � 24.42.1.

6 � Local da entrega � ver n.º 1.
7 � Duração do contrato � ano de 2003, com entregas progra-

madas.
8 � Aceitam-se propostas globais ou parciais.
9 � a) O caderno de encargos pode ser consultado gratuitamente

ou adquirido na Repartição de Aprovisionamento, no endereço indi-
cado no n.º 1, em qualquer dia útil, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) O pedido de cópias do caderno de encargos pode ser feito di-
rectamente, contra o pagamento da importância de 40 euros (isen-
to de IVA), até à data limite para a entrega das propostas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 47 � 25 de Fevereiro de 20034304

10 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � ende-
reço indicado no n.º 1, na Repartição de Aprovisionamento.

11 � Data limite da recepção das propostas � dia 7 de Abril de
2003, às 17 horas e 30 minutos.

12 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
8 de Abril de 2003, na Repartição de Aprovisionamento, podendo a
ele assistir todos os interessados, mas intervir apenas os concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados.

13 � Critérios de adjudicação � proposta mais vantajosa, sendo
ponderados nesta apreciação os seguintes factores:

a) Concordância com as especificações (por ordem decrescente
de importância) dos pontos 2, 3 e 4 do artigo 2.º das cláu-
sulas especiais;

b) Apreciação da bioequivalência para os medicamentos em
que esta característica é fundamental;

c) Apresentação mais adequada à manipulação, administração,
armazenamento e conservação, após a abertura do recipi-
ente e ou reconstituição do medicamento, quando necessária;

d) Concordância com as exigências discriminadas no artigo 9.º
(embalagem) destas cláusulas especiais, comprovada com
apresentação de amostras;

e) Experiência anterior quanto ao medicamento e ou quanto
ao fornecedor;

f) Binómio preço/qualidade.

14 � Prazo mínimo de validade das propostas � 60 dias a con-
tar da data do acto público.

15 � Não há lugar a caução nesta fase.
16 � O pagamento efectuar-se-á a 90 dias.
17 � Não se procedeu à publicação do anúncio de informação

prévia relativamente a este concurso.

18 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 13 de Fevereiro de 2003.

19 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 13 de Fevereiro de 2003.

13 de Fevereiro de 2003. � A Administradora-Delegada, Maria
do Rosário S. Sabino. 3000090714

Hospital de Santa Maria

Anúncio

Concursos públicos para 2003

De harmonia com o disposto no artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo II do mesmo di-
ploma, torna-se público que se encontram abertos os seguintes con-
cursos:

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital de Santa
Maria, Avenida do Professor Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portu-
gal (telefone: 217805330; fax: 217805605).

2 � Objecto do concurso:

a) Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Tipo de contrato � compra de bens;
c) Descrição e categorias dos bens � com referência à Classi-

ficação Estatística de Produtos por Actividade, a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento CE n.º 1232/98, do Conselho, de
16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, de 22 de Junho de 1998:

Número
Designação

Data e hora limite Data e hora
do concurso de recepção das propostas de abertura das propostas

CP 211/03-IE Ecógrafo para radiologia  (CPV 33112000-8) Até às 16 horas do 16.º dia posterior à data No 1.º dia útil seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da termo do prazo para apre-
República ou, caso o termo do prazo coin- sentação das propostas, às
cida com sábado, domingo ou feriado, até às 10 horas.
16 horas do dia útil imediatamente a seguir.

CP 212/03-IE Densitómetro para unidade de reumatologia Até às 16 horas do 16.º dia posterior à data No 1.º dia útil seguinte ao
(CPV 33124200-7). da publicação deste anúncio no Diário da termo do prazo para apre-

República ou, caso o termo do prazo coin- sentação das propostas, às
cida com sábado, domingo ou feriado, até às 11 horas.
16 horas do dia útil imediatamente a seguir.

CP 214/03-IE Um contador automático de parâmetros he- Até às 16 horas do 16.º dia posterior à data No 1.º dia útil seguinte ao
matológicos  (CPV 33253457-6). da publicação deste anúncio no Diário da termo do prazo para apre-

República ou, caso o termo do prazo coin- sentação das propostas, às
cida com sábado, domingo ou feriado, até às 14 horas.
16 horas do dia útil imediatamente a seguir.

3 � Local da entrega dos bens � Hospital de Santa Maria, sito
na morada indicada no n.º 1.

4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a data da
sua assinatura até ao termo do prazo que vier a ser estabelecido para
fornecimento e instalação do equipamento.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Não são admitidas propostas parciais.
8 � Propostas variantes � não são admitidas alterações às cláu-

sulas do caderno de encargos. São admitidas propostas variantes/al-
ternativas.

9 � Condições mínimas � os elementos necessários à aprecia-
ção da capacidade profissional, técnica e financeira são os exigidos
no artigo 10.º do programa do concurso.

10 � Forma jurídica de agrupamento � podem apresentar-se a
concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercí-
cio da actividade e que declarem a intenção de se associarem, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Pedido de documentos:

a) O programa e o caderno de encargos do concurso estão
patentes na Secretaria do Serviço de Aprovisionamento, sita

na morada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados
ou adquiridos todos os dias úteis, entre as 9 e as 12 horas e
entre as 14 e as 16 horas;

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
até ao último dia do prazo para entrega das propostas, de-
vendo o pedido de envio de documentos ser feito cinco dias
úteis antes do termo do prazo para entrega das propostas;

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas median-
te o pagamento de 25 euros (com IVA incluído), em nume-
rário ou cheque, por guia, na Tesouraria dos Serviços Fi-
nanceiros, sita na morada indicada no n.º 1.

12 � Prazo de entrega das propostas:

a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas, por
carta registada com aviso de recepção, para a Secretaria-
-Geral da entidade referida no n.º 1 todos os dias úteis, en-
tre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas;

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até
às 16 horas dos dias indicados no quadro do n.º 2, alínea c),
conforme artigo 95.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho;

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo,
devem ser acompanhados de tradução devidamente legali-
zada.
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13 � Acto público de abertura:

a) O acto público de abertura das propostas terá lugar nos dias
e horas indicados no quadro do n.º 2, alínea c), no Serviço
de Aprovisionamento do Hospital de Santa Maria, sito na
morada referida no n.º 1;

b) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas
podendo intervir os concorrentes e os seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Características técnicas � 40 %;
b) Preço � 30 %;
c) Condições de assistência técnica � 15 %;
d) Prazo de garantia � 15 %.

15 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados a
partir da data do acto público de abertura.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento:

a) Cauções e garantias exigidas � o adjudicatário garantirá
por caução, no valor de 5 % do preço total do forneci-
mento (com exclusão do IVA), o exacto e pontual cum-
primento das obrigações que assume com a celebração do
contrato;

b) Modalidades de financiamento e de pagamento � o paga-
mento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção
das respectivas facturas e será financiado pelo orçamento
ordinário do Hospital de Santa Maria.

17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indicativo.
18 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo

sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Fevereiro de 2003.

20 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 13 de
Fevereiro de 2003.

13 de Fevereiro de 2003. � A Administradora do Serviço de
Aprovisionamento, Maria do Carmo Ferreira. 3000090681

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Anúncio

Concurso público internacional AQS. n.º 20032100021,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade adjudicante � Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), Avenida de José Malhoa, 11, 1099-018 Lisboa
(telefone: 218614100; fax: 217227006).

2 � Objecto do concurso público:

a) Aquisição de serviços de vigilância para as instalações:

Lote 1 � Sector Terciário do Porto;
Lote 2 � Centro de Emprego da Maia;
Lote 3 � CACE de Santo Tirso;
Lote 4 � Totalidade dos lotes acima indicados;

b) Classificação estatística � 74.60.15.

3 � Local da prestação � o serviço a prestar será na Rua de
Ciríaco Cardoso, 180, 4150-212 Porto, na Rua do Dr. Carlos Fel-
gueiras, 418, 4470-157 Maia, e na Rua das Novas Empresas,
Fontiscos, 4780-511 Santo Tirso.

4 � Duração do contrato � o contrato será celebrado nos 30 dias
subsequentes à prova da prestação da caução, sendo válido até 31 de
Dezembro de 2003, com o eventual recurso ao procedimento por
ajuste directo nos dois anos subsequentes ao da celebração do con-
trato inicial.

5 � Qualificação das candidaturas � serão admitidas as empresas
devidamente qualificadas em segurança privada.

6 � Condições divergentes � as propostas apresentadas pelos
concorrentes que refiram condições divergentes das citadas no pro-
grama do concurso e caderno de encargos considerar-se-ão excluídas
do concurso.

7 � Elementos necessários à formalização de propostas �
os concorrentes deverão apresentar a seguinte documentação:

7.1 � Declaração conforme anexo I do programa do concurso.
7.2 � Declaração do seguinte teor: nome, número fiscal de con-

tribuinte, número do bilhete de identidade, estado civil e domicílio
ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de
pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contra-
to, objecto social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras
pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do registo
comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrí-
cula nessa conservatória, conforme anexo II do programa do con-
curso.

8 � Elementos necessários à apreciação das condições de carác-
ter profissional, técnico e económico dos concorrentes:

a) Documentos de prestação de contas dos três últimos exer-
cícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição,
caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

b) Declaração na qual indique, em relação aos três últimos anos,
o volume global dos seus negócios e da prestação de servi-
ços objecto do procedimento;

c) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três
anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a com-
provar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente;

d) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concor-
rente;

e) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos, integrados
ou não na empresa, bem como das habilitações literárias e
profissionais desses técnicos, especialmente dos afectos ao
fornecimento dos serviços;

f) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente
nos últimos três anos;

g) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para
garantia da qualidade e dos meios que utiliza;

h) Alvará emitido nos termos do disposto no artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho;

i) Documentos comprovativos do registo de número de vigi-
lantes no MAI (Ministério da Administração Interna).

Todos os dados apresentados terão de ser obrigatoriamente com-
provados.

9 � Levantamento e consulta de documentação � o programa
de concurso e o caderno de encargos podem ser obtidos na
Secretaria-Geral do Instituto do Emprego e Formação Profissio-
nal, na morada indicada no n.º 1, a partir da data de envio para
publicação do presente anúncio no Diário da República, todos
os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas, pelo preço
de 49,88 euros � pagamento por cheque à ordem do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, até ao dia e hora de abertura
do acto público.

10 � Local de recepção das propostas � as propostas devem ser
entregues em mão, contra recibo, ou enviadas, sob registo e com
aviso de recepção, dentro do prazo fixado, para o Instituto do
Emprego e Formação Profissional, Secretaria-Geral, Avenida de José
Malhoa, 11, 1.º, 1099-018 Lisboa.

11 � Data e hora limites para recepção das propostas:

a) As propostas darão entrada até às 17 horas do 54.º dia (8 de
Abril de 2003) a contar da data de envio para publicação
do anúncio relativo ao presente concurso no Diário da
República;

b) Idioma � as propostas deverão ser obrigatoriamente redi-
gidas em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras;

c) Unidade monetária � os preços deverão ser expressos
em euros (EUR), sem imposto sobre o valor acrescentado
(IVA).

12 � Sessão de abertura das propostas:

a) A sessão será pública, podendo intervir no acto de abertura
das propostas os concorrentes ou os seus legítimos repre-
sentantes, desde que devidamente credenciados;

b) O acto público de abertura de propostas terá lugar no dia
útil imediato à data limite para a apresentação de propos-
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tas (9 de Abril de 2003), pelas 10 horas, no piso 0, sala 1,
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, sito na
Avenida de José Malhoa, 11, 1099-018 Lisboa.

13 � Escolha do adjudicatário � o Instituto do Emprego e For-
mação Profissional reserva-se o direito de adjudicar parcialmente.

14 � Critério de adjudicação � o critério definido para este con-
curso é unicamente o do mais baixo preço.

15 � Prazo de validade das propostas:

a) Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas por um prazo nunca inferior a 60 dias contados a partir
da data limite para a sua entrega;

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á
prorrogado, por consentimento tácito dos concorrentes que
nada requeiram em contrário, por mais 60 dias.

16 � Prestação de caução � para garantia do cumprimento das
obrigações assumidas será exigida ao adjudicatário a prestação de
caução de 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA,
cuja prova será prestada no prazo de seis dias após a comunicação
da decisão da adjudicação.

17 � Contrato � o contrato a celebrar é abrangido pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Fevereiro de 2003.

19 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 13 de Fevereiro de 2003.

20 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial da União Europeia � 13 de Fevereiro de 2003.

A Directora de Serviços Administrativos, Sara Ribeiro.
3000090702

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro de Segurança Social da Madeira

Anúncio

Concurso público n.º 01/2003, para aquisição de fraldas
para os lares e ajuda domiciliária

1 � Entidade pública contratante � Secretaria Regional dos As-
suntos Sociais, através do Centro de Segurança Social da Madeira,
situado na Rua de Elias Garcia, 14, 9050-023 Funchal (telefone:
291205100; fax: 291205196).

2 � Objecto do concurso � aquisição de fraldas para os lares e
ajuda domiciliária:

a) A aquisição insere-se na categoria 21.22.1, subcatego-
ria 21.22.12, conforme Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Duração do contrato � o contrato a celebrar tem início
após a assinatura do contrato e vigora até 31 de Dezembro
de 2003, podendo, no entanto, vir a ser renovado por
acordo das partes;

c) Possibilidade de ajuste directo � na renovação do contrato
é possível recorrer a este tipo de procedimento para forne-
cimento deste bem, nos termos do disposto na alínea g) do
n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, por períodos de um ano, desde que não tenha decor-
rido mais de três anos sobre a data da celebração do contrato
inicial.

3 � Local de entrega dos bens � nos lares e armazém do Centro
de Segurança Social da Madeira.

4 � A adjudicação poderá ser feita para parte ou para a globali-
dade dos lotes, de acordo com o programa do concurso e caderno de
encargos.

5 � Não são admitidas propostas com variantes ou que apresen-
tem alterações às cláusulas do caderno de encargos.

6 � Os concorrentes devem preencher as formalidades necessá-
rias para apreciação das condições de carácter técnico e económico,
de acordo com as exigências estabelecidas no programa e caderno de
encargos deste concurso.

7 � a) Pedidos de documentação � o processo de concurso pode
ser adquirido ou examinado no Departamento de Aprovisionamento
e Património, Secção de Aquisições, durante as horas normais de
expediente (das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas).

b) Data limite para obtenção de documentação � até ao fim do
prazo para apresentação das propostas.

c) Custo e forma de pagamento da documentação � o custo do
processo do concurso é de 75 euros, com IVA já incluído, a liquidar
em dinheiro ou cheque no acto da sua aquisição, devendo ser solici-
tado na Secção de Tesouraria do Centro de Segurança Social da
Madeira.

8 � a) Local e recepção das propostas � as propostas deverão
ser dirigidas e dar entrada no Departamento Informativo do Centro
Segurança Social da Madeira, sito na Rua de Elias Garcia, 14, 9050-
-053 Funchal.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 17 ho-
ras do dia [...] de 2003.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

9 � Data, hora e local de abertura das propostas do fornecimen-
to � o acto público do concurso realizar-se-á no dia útil imediato à
data limite para apresentação das propostas, pelas 15 horas, na sala
de reuniões do 4.º andar do Centro de Segurança Social da Madeira,
a ele podendo assistir todos os interessados, mas apenas intervir os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.

10 � Critério de adjudicação � o critério que presidirá à adjudi-
cação será o da proposta economicamente mais vantajosa, impli-
cando a ponderação, por ordem decrescente de importância, dos
seguintes factores:

a) Período de durabilidade da fralda � 60 %;
b) Preço � 20 %;
c) Prazo de entrega � 20 %.

11 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período de 60 dias
contados da data limite para a sua entrega, considerando-se por igual
período se o concorrente nada requerer em contrário.

12 � Caução e garantias � não é exigida a prestação de caução.
13 � Os pagamentos serão efectuados mediante facturação men-

sal, após a recepção das facturas emitidas pelo adjudicatário.
14 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
15 � Data do envio do anúncio para publicação � o anúncio

referente a este concurso foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial da União Europeia em 11 de Feve-
reiro de 2003.

11 de Fevereiro de 2003. � A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Maria Fátima Sousa Aveiro Freitas. 1000193944

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso

Concurso público n.º 1-ST/2003, para empreitada das
obras de remodelação e recuperação do edifício cen-
tral das novas instalações da Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro.

No cumprimento do disposto no artigo 81.º, maxime na parte
final do seu n.º 3, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, infor-
mam-se todos os interessados de que os esclarecimentos prestados à
boa compreensão e interpretação dos elementos patentes em con-
curso se encontram à disposição, para consulta, nos Serviços Técni-
cos da Universidade de Aveiro, edifício central e da Reitoria, 1.º piso,
tendo-se juntado cópia dos mesmos às peças patentes em concurso.

Mais se informa estarem igualmente disponíveis cópias daqueles
para entrega e ou envio a todos os interessados.

10 de Fevereiro de 2003. � Pela Reitora, (Assinatura ilegível.)
1000193297
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AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS
DE SANTA MARIA

Anúncio

Concurso público para a execução de cartografia numé-
rica para a Região de Entre Douro e Vouga à escala de
1:10 000.

1 � Entidade adjudicante � Associação de Municípios de Terras
de Santa Maria (AMTSM), Lugar do Parrinho, 3700-189 São João
da Madeira (telefone: 256830020; fax: 256830021).

2 � Objecto do concurso � o objecto do concurso é a execução
de cartografia numérica para a Região de Entre Douro e Vouga à
escala de 1:10 000, correspondente à área dos concelhos de Arouca,
Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e
Vale de Cambra.

3 � Locais de execução dos trabalhos e de entrega � a execução
dos trabalhos será efectuada na Região de Entre Douro e Vouga, nos
concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira,
São João da Madeira e Vale de Cambra. A entrega será no local re-
ferido no n.º 1.

4 � Prazo de execução dos trabalhos � o prazo máximo para a
execução do trabalho é de 10 meses.

5 � O serviço a prestar tem a categoria 74.20.07, subcatego-
ria 74.20.74 � Serviços de cartografia � CPC 86754, a que se re-
fere o Regulamento (CEE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Ju-
nho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

6 � Para ser admitido ao concurso é necessária a titularidade do
alvará a que se refere o Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho,
contendo autorização para o exercício das seguintes actividades no
domínio da produção cartográfica:

Fotografia aérea e outras formas de detecção remota;
Topografia e nivelamento;
Triangulação aérea;
Restituição fotogramétrica;
Numerização de informação cartográfica;
Edição de dados cartográficos.

7 � Os concorrentes deverão apresentar a constituição da equipa
técnica que, nas suas várias fases, desenvolverá o trabalho e respec-
tivos currículos profissionais.

8 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos serviços
postos a concurso.

9 � São admitidas propostas variantes, com condições alternati-
vas, nos termos do programa de concurso e do artigo 2.º do caderno
de encargos � parte I, Cláusulas jurídicas.

10 � Os elementos necessários à apreciação das condições de
carácter profissional, técnico e económico que os concorrentes de-
vam preencher constam do programa de concurso.

11 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, as quais, caso lhes venha a ser adjudicado o trabalho, se as-
sociarão na modalidade de consórcio externo em regime de respon-
sabilidade solidária.

12 � O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser solicitados ao presidente do conselho de administração da
AMTSM, com o endereço e o fax indicados no n.º 1, até ao 5.º dia
útil anterior ao termo do prazo para apresentação das propostas,
contra o pagamento de 50 euros, acrescido de 5 euros quando solici-
tados por correio. A estes preços exclui-se o imposto sobre o valor
acrescentado.

a) As propostas deverão ser dirigidas ao presidente do conselho
de administração da AMTSM.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República relativo ao presente concurso.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, no
edifício do Gabinete Técnico de Entre Douro e Vouga, lugar do
Parrinho, São João da Madeira, podendo a ela assistir todos os man-
datários das empresas concorrentes, devidamente credenciadas para
o efeito.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta técnico-economi-
camente mais vantajosa, sendo os factores a ponderar: a qualidade
técnica da proposta, o preço e o prazo de execução, por ordem
decrescente de importância, segundo os critérios de ponderação in-
dicados no programa de concurso. A entidade adjudicante reserva-se
o direito de fazer a adjudicação global ou de não fazer qualquer ad-
judicação.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas pelo prazo de 60 dias (úteis) contados da data da sessão da aber-
tura das mesmas.

16 � O concorrente cuja proposta vier a ser preferida prestará
caução, por qualquer das formas previstas na legislação, correspon-
dente a 5 % do valor da adjudicação, excluindo o IVA.

17 � Não se procedeu a publicação de anúncio de informação
prévia.

18 � O contrato não é abrangido pelo Acordo sobre Contratos
Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, de 22 de Dezem-
bro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 10 de Fevereiro de 2003.

20 � O anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 11 de Fevereiro de 2003.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Ápio do Carmo Assunção. 3000090400

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Anúncio

Concurso público para fornecimento contínuo de materi-
al de desgaste para a Creche de Ferreiras, até ao limi-
te de 8350 euros, acrescido do IVA (artigo 80.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � A entidade pública adjudicante é a Câmara Municipal de Al-
bufeira, sita no Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira (telefone:
289599611; telefax: 289570703).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento contínuo de
material de desgaste para a Creche de Ferreiras.

Classificação Estatística de Produtos de Actividade, a que se refe-
re o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 �
categoria 21.23.1 e subcategoria 52.47.13.

3 � Os bens objecto do concurso deverão ser entregues directa-
mente na Creche de Ferreiras, sita no Centro Comunitário, em
Ferreiras.

4 � O presente fornecimento contínuo terá início após a adjudi-
cação e vigorará até ao limite referido em título.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não exigível.)
7 � É admissível a apresentação de propostas relativas somente

a parte dos bens objecto do concurso.
8 � Não deverão ser apresentadas propostas de alterações das

cláusulas do caderno de encargos, nem propostas variantes.
9 � (Não exigível.)
10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-

mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando
lhe for feita a adjudicação.

11 � Solicitação das peças patenteadas no concurso:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser solicitados à Câmara Municipal de Albufeira, Divisão de
Património e Aprovisionamento, Cerro da Alagoa, 8200-
-863 Albufeira;

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos
pelo correio, deverão formular tal pedido antes do termo
do prazo para a apresentação de propostas, enviando che-
que, à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Albufeira, no valor de 15 euros, acrescido do IVA, nos ter-
mos legais.

12 � Entrega das propostas:

a) A entrega das propostas deverá ser efectuada na Divisão de
Património e Aprovisionamento da Câmara Municipal de
Albufeira, Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira;
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b) A entrega das propostas será feita, durante o horário nor-
mal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas), até ao 15.º dia a contar da data da
publicação do presente anúncio no Diário da República,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção, sendo o concorrente o único responsável pelos atra-
sos que possam vir a ocorrer, não podendo apresentar qual-
quer reclamação caso a entrada dos documentos se venha a
verificar depois de já esgotado o prazo de entrega das pro-
postas;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o
sendo, deverão ser acompanhadas de tradução devidamente
legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar
a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

13 � O acto público do concurso terá lugar pelas 11 horas do dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Albufeira, podendo assistir
qualquer interessado, apenas nele podendo intervir os concorrentes
e seus representantes devidamente credenciados.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, sendo o único factor interveniente o preço mais
baixo.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção das propostas considerar-se-á pror-
rogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requeiram
em contrário.

16 � O adjudicatário prestará uma caução no valor de 5 % do
valor total de adjudicação, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � (Não aplicável.)
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 10 de Fevereiro de 2003.
20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Fevereiro de 2003.

31 de Janeiro de 2003. � Por delegação de poderes do Presidente
da Câmara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), a Vereadora, Ana
Vidigal. 1000193305

Anúncio

Concurso público para fornecimento contínuo de mate-
rial de desgaste para os ATL, até ao limite de 24 000 eu-
ros, acrescido do IVA (artigo 80.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � A entidade pública adjudicante é a Câmara Municipal de Al-
bufeira, sita no Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira (telefone
289599611; telefax 289570703).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento contínuo de
material de desgaste para os ATL.

Classificação Estatística de Produtos de Actividade, a que se refe-
re o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outu-
bro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998 �
categoria 21.23.1 e subcategoria 52.47.13.

3 � Os bens objecto do concurso deverão ser entregues directa-
mente nos ATL do concelho.

4 � O presente fornecimento contínuo terá início após a adjudi-
cação e vigorará até ao limite referido em título.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não exigível.)
7 � É admissível a apresentação de propostas relativas somente

a parte dos bens objecto do concurso.
8 � Não deverão ser apresentadas propostas de alterações das

cláusulas do caderno de encargos, nem propostas variantes.
9 � (Não exigível.)
10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-

mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando
lhe for feita a adjudicação.

11 � Solicitação das peças patenteadas no concurso:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser solicitados à Câmara Municipal de Albufeira, Divisão de

Património e Aprovisionamento, Cerro da Alagoa, 8200-
-863 Albufeira;

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos
pelo correio, deverão formular tal pedido antes do termo
do prazo para a apresentação de propostas, enviando che-
que, à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Albu-
feira, no valor de 15 euros, acrescido do IVA, nos termos
legais.

12 � Entrega das propostas:

a) A entrega das propostas deverá ser efectuada na Divisão de
Património e Aprovisionamento da Câmara Municipal de
Albufeira, Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira;

b) A entrega das propostas será feita, durante o horário nor-
mal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas), até ao 15.º dia a contar da data da
publicação do presente anúncio no Diário da República,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção, sendo o concorrente o único responsável pelos atra-
sos que possam vir a ocorrer, não podendo apresentar qual-
quer reclamação caso a entrada dos documentos se venha a
verificar depois de já esgotado o prazo de entrega das
propostas;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o
sendo, deverão ser acompanhadas de tradução devidamente
legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar
a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

13 � O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas e
30 minutos do dia útil imediato à data limite para a apresentação
das propostas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Albu-
feira, podendo assistir qualquer interessado, apenas nele podendo
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, sendo o único factor interveniente o preço mais
baixo.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção das propostas considerar-se-á pror-
rogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requeiram
em contrário.

16 � O adjudicatário prestará uma caução no valor de 5 % do
valor total de adjudicação, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � (Não aplicável.)
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 10 de Fevereiro de 2003.
20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Fevereiro de 2003.

31 de Janeiro de 2003. � Por delegação de poderes do Presidente
da Câmara (despacho de 11 de Janeiro de 2002), a Vereadora, Ana
Vidigal. 1000193298

Anúncio

Concurso público para arrematação de um lote
de 33 viaturas e uma roulotte abandonadas

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Al-
bufeira.

2 � É objecto do presente concurso a arrematação de sucata,
constituída por um lote de 33 viaturas e uma roulotte abandonadas,
as quais serão vendidas no estado actual em que se encontram.

3 � As propostas serão entregues, em envelope fechado, no mo-
mento da realização do concurso, o qual terá lugar pelas 11 horas do
dia 3 de Abril de 2003, na sala de reuniões da Câmara Municipal de
Albufeira.

4 � O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser consultados na Divisão de Património e Aprovisionamento da
Câmara Municipal de Albufeira, durante as horas normais de expedi-
ente, podendo ser fornecidos aos concorrentes que os solicitem pelo
preço de 3 euros, acrescido de IVA à taxa de 19 %.

5 � Poderão intervir no acto público do concurso representantes
devidamente credenciados para o efeito.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Desidério
Jorge da Silva. 1000193303
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARRONCHES

Anúncio

Concurso público (nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Arronches, Praça da Re-
pública, 7340-012 Arronches (telefone: 245580080; fax: 245580081).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Largo de Serpa Pinto, Arronches,
freguesia de Assunção, concelho de Arronches.

b) Designação da empreitada � «Construção do Centro de Edu-
cação Ambiental».

Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada tem por ob-
jectivo a construção de um centro de educação ambiental, envol-
vendo trabalhos de construção civil, electricidade, telefones, ar con-
dicionado, etc.

A empreitada está classificada no Regulamento (CE) n.º 3696/93,
do Conselho de 29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regulamento
(CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, com a
classe 45.21 � Trabalhos de construção geral de edifícios e enge-
nharia civil, categoria 45.21.1 � Trabalhos de construção geral de
edifícios, subcategoria 45.21.15 � Trabalhos de construção geral de
outros edifícios.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 246 000 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo máximo de execução da obra será de 365 dias de

calendário, contados desde a data de assinatura do auto de consig-
nação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na Câmara Municipal de
Arronches, Praça da República, 7340-012 Arronches, no horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Podem ser solicitadas cópias autenticadas do processo de con-
curso e da documentação na Câmara Municipal de Arronches, nos
dias úteis, durante as horas normais de expediente, até 10 dias antes
da data limite para entrega de propostas, contados a partir da data
da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao
concurso.

c) O fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares será efectuado mediante o pagamento prévio de
356,14 euros, que inclui o IVA, e poderá ser efectuado em numerá-
rio ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Arronches.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e
feriados) a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio do
concurso no Diário da República.

b) Na Secção de Administração Geral da Câmara Municipal de
Arronches, Praça de República, 7340-012 Arronches, contra reci-
bo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção.

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa. Porém, os documentos referidos nos artigos 69.º e 70.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão ser redigidos na
língua de origem, acompanhados de tradução devidamente legaliza-
da, nos casos e em conformidade com o previsto no n.º 1 do arti-
go 71.º do citado decreto.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2
do programa de concurso.

b) O acto do concurso é público, terá lugar na Salão Nobre dos
Paços do Município, sito na Praça da República, e realizar-se-á pe-
las 10 horas do 1.º dia útil que se seguir à data limite de entrega de
propostas.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são, através do orçamento
da Câmara Municipal de Arronches, através da apresentação de au-
tos de medição mensais.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas.

No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da

celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo ou agru-
pamento complementar de empresas.

11 � Qualificação dos concorrentes � para ser admitido a con-
curso é necessário satisfazer os seguintes requisitos:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares dos cer-
tificados de classificação de empreiteiros de obras públicas,
emitidos pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, que contenham as seguintes
autorizações:

1) Da 1.ª categoria � Empreiteiro geral de edifícios, e
da classe correspondente ao valor da sua proposta;

2) Das 5.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria, das 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria
e das classes correspondentes, cada uma, ao valor dos
trabalhos que lhes respeite, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta;

3) Caso o concorrente não disponha das autorizações
exigidas no n.º 11, alínea a), subalínea 2), indicará,
nos documentos anexos à proposta, os subempreitei-
ros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhes respeitam;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes nas situações pre-
vistas nas alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-
nanceira, económica e técnica nos termos dos artigos 67.º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no
estabelecido no programa de concurso:

1) A capacidade económica e financeira será avaliada
através dos seguintes indicadores:

Liquidez geral (%) = [(existências + disponibilida-
des + dívidas de terceiros a curto prazo)/passi-
vos a curto prazo)] × 100;

Autonomia financeira (%) = (capitais próprios/ac-
tivo líquido total) × 100;

Grau de cobertura do imobilizado (%) = [capitais
permanentes (capitais próprios + dívidas a ter-
ceiros a médio e longo prazo)/imobilizado líqui-
do] × 100,

não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valo-
res do quartil inferior previstos na Portaria n.º 1547/
2002, de 24 de Dezembro, em qualquer das seguintes
situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética sim-
ples dos três anos nela referenciados, a partir
do balanço é da demonstração de resultados das
respectivas declarações anuais de IRS ou IRC
entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de re-
sultados da última declaração anual de IRS ou
IRC entregue para efeitos fiscais;

2) Para avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso serão adop-
tados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a 60 % do preço base;

Adequação do equipamento e da ferramenta es-
pecial a utilizar na obra, seja próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma, às exigências
técnicas;

Adequação dos técnicos e serviços a afectar à obra
que estejam ou não integrados na empresa.

12 � a) O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
úteis contados a partir da data do acto público do concurso.

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á pror-
rogado por mais 44 dias se os concorrentes nada requererem em con-
trário dentro dos 8 dias seguintes ao termo do prazo previsto na
alínea anterior.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os es-
tabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, considerando os seguintes factores de apreciação e respectiva
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ponderação, que a seguir se indicam por ordem de crescente impor-
tância:

a) Preço � 50 % � a avaliação do critério preço será efec-
tuada atribuindo uma pontuação de 5 para a proposta
de valor mais baixo e de 1 para a proposta mais eleva-
da e uma pontuação proporcional à variação de preço
entre os valores extremos para as propostas de valor
intermédio;

b) Valia técnica da proposta � 50 % � a avaliação do crité-
rio valia técnica da proposta será feita tendo em conta os
seguintes factores e respectivas ponderações:

Memória descritiva e justificativa (15 %);
Nota justificativa do preço proposto (15 %);
Programa de trabalhos (50 %), sendo:

Plano de trabalhos (20 %);
Plano de mão-de-obra (15 %);
Plano de equipamento (15 %);

Plano de pagamento (15 %);
Lista de preços unitários (5 %)

À análise de cada factor ou subfactor será atribuída uma pontua-
ção de 1 a 5, segundo o seguinte princípio:

Omisso ou muito insuficiente � 1;
Incompleto, não satisfazendo os aspectos essenciais exigí-

veis � 2;
Satisfazendo aspectos essenciais, mas com lacunas importan-

tes � 3;
Bom � 4;
Muito bom � 5.

O método e ou fórmulas matemáticas de ponderação dos mesmos
factores e eventuais subfactores são as indicadas no n.º 21 do pro-
grama de concurso.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos:

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)

29 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Gil da Con-
ceição Palmeiro Romão. 1000193300

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Anúncio

Concurso público para concessão da exploração e gestão
dos serviços públicos municipais de abastecimento de
água e de saneamento do concelho de Barcelos.

1 � A entidade que preside ao concurso é a Divisão de Água e
Saneamento do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal
de Barcelos, sita na Avenida de João Duarte, 96, 4750-175 Arcozelo
(telefone: 253813814; telefax: 253813815).

2 � O concurso público é realizado nos termos do Decreto-Lei
n.º 379/93, de 5 de Novembro, do Decreto-Lei n.º 147/95, de 21 de
Junho, e do Decreto-Lei n.º 362/98, de 18 de Novembro. Quanto à
tramitação do concurso, aplicam-se, supletivamente, as disposições
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � O concurso tem por objectivo a concessão da exploração e
gestão conjunta dos serviços públicos municipais de abastecimento
de água para consumo público e de águas residuais no concelho de
Barcelos, incluindo a extensão, reparação, renovação, manutenção
e melhoria de todas as instalações, infra-estruturas e equipamentos
que compõem os serviços concessionados, bem como de todas as
obras necessárias à concretização do plano de investimentos da con-
cessionária.

4 � O concurso destina-se a escolher uma entidade, com ca-
pacidade técnica e financeira, com quem será celebrado o contra-
to de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos
municipais de abastecimento de água e saneamento do município
de Barcelos.

5 � O prazo de vigência do contrato de concessão será de
30 anos.

6 � O processo de concurso pode ser adquirido na Câmara Muni-
cipal de Barcelos, na morada referida no n.º 1, mediante o paga-

mento da quantia de 3000 euros, acrescido do montante do IVA à
taxa legal, todos os dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos,
desde a data da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público
do concurso, sendo as respectivas cópias entregues ao concorrente
que as solicitou no prazo de quatro dias contados a partir da data da
solicitação.

7 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do 90.º dia contado a partir da data de publicação do
anúncio no Diário da República ou Jornal Oficial da União Euro-
peia, conforme o anúncio que for publicado em último lugar.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, na
Secretaria da Câmara Municipal de Barcelos, na morada indicada no
n.º 1.

c) A proposta deverá ser integralmente redigida em língua portu-
guesa e todos os documentos que a instruem e ou acompanham que
estejam escritos em língua estrangeira devem ser acompanhados das
respectivas traduções.

8 � Não serão admitidas propostas com variantes, alternativas
ou condicionadas.

9 � O acto público de concurso realizar-se-á no auditório da
Câmara Municipal de Barcelos, sito no Largo do Município, 4750-
-323 Barcelos, pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do
prazo para apresentação das propostas e nele podem intervir as
pessoas que estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, no máximo de três pessoas por cada concorrentes.

10 � A caução exigida para concorrer ao concurso é de 3 000 000 de
euros, podendo ser prestada por depósito em dinheiro, por títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
autónoma, irrevogável e à primeira solicitação.

11 � O concorrente apresentará uma única proposta, constituída
obrigatoriamente por:

a) Uma proposta técnica, onde deverá referir a forma como
irá proceder à gestão e exploração dos serviços concessio-
nados, à execução das obras incluídas no objecto da conces-
são e à manutenção, conservação, reparação, renovação e
operação dos bens, equipamentos, infra-estruturas e insta-
lações integradas na concessão;

b) Uma proposta económica, onde deverá fornecer todos os
dados e estudos necessários à caracterização económico-fi-
nanceira do serviço proposto;

c) O documento proposta, elaborado de acordo com o modelo I
do documento III � Modelos de documentos, do presente
processo de concurso.

12 � Poderão ser admitidos a concurso empresas legalmente
constituídas ou agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer vínculo jurídico de associação.

13 � Só serão admitidas a concurso empresas ou agrupamentos
de empresas em que pelo menos uma delas tenha incluído no seu
objecto social a realização de actividades no âmbito da gestão e
exploração de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água
para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluen-
tes e que satisfaçam as demais condições exigidas no programa de
concurso.

14 � O prazo de validade das propostas é de seis meses a partir
da data do início do acto público do concurso, podendo este prazo
ser prorrogado por prazo não superior a 60 dias mediante comuni-
cação escrita nesse sentido da entidade adjudicante a todos os con-
correntes.

15 � O critério de apreciação das propostas é o descrito no n.º 18
do programa de concurso, atendendo-se, por ordem decrescente, aos
seguintes critérios:

Tarifa média � 70 %;
Qualidade e adequação do plano de investimento proposto �

12 %;
Qualidade e segurança da solução proposta � 10 %;
Solidez da estrutura financeira e contratual proposta � 6 %;
Actividades de interesse público � 2 %.

Todos os critérios e factores de apreciação serão avaliados numa
base comparativa e absoluta, sendo justificação de não adjudicação a
não obtenção de um nível de qualidade satisfatória em qualquer um
dos critérios de apreciação das propostas.

O anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial da União
Europeia e para o Diário da República em 3 de Fevereiro de 2003.

20 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro dos Reis. 3000090465
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CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Boticas, com sede na Praça do Municí-
pio, 5460-304 Boticas (telefone: 276410200; fax: 276410201).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia e concelho de Boticas.
b) Designação da empreitada � «Cemitérios � Alargamento do

Cemitério Municipal».
Natureza e extensão dos trabalhos � movimento de terras, de-

molição, recuperação e construção de muros.
O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de 246 000 eu-

ros.
c) [...]
d) [...]
4 � O prazo de execução da obra é de 300 dias de calendário.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

poderão ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Boticas, com sede na Praça do Município, 5460-
-304 Boticas, todos os dias úteis, no horário normal de expediente
(das 9 às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos), e desde
que solicitadas até um terço do prazo de entrega das propostas os
interessados poderão obter cópias, devidamente autenticadas pela Câ-
mara Municipal de Boticas, das peças escritas e desenhadas do pro-
cesso do concurso, nas condições indicadas na alínea seguinte deste
anúncio, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do res-
pectivo pedido escrito dirigido ao presidente da Câmara. A falta de
cumprimento deste último prazo poderá justificar o adiamento do
concurso, desde que imediatamente requerido pelo interessado.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos na alínea anterior
é de 300 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar
previamente em dinheiro, cheque ou vale do correio, passado a fa-
vor da Câmara Municipal de Boticas.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues, contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, no local indicado
na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa; quando redigidos noutra
língua, dever-se-á ter em consideração o disposto no n.º 17.1 do
programa de concurso.

7 � a) No acto público do concurso só poderão intervir as pes-
soas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal de
Boticas, com sede na Praça do Município, 5460-304 Boticas, e
realizar-se-á pelas 11 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do pra-
zo para apresentação de propostas.

8 � O adjudicatário prestará caução de valor correspondente a
5 % do valor total do contrato.

9 � A empreitada é por série de preços. Nos pagamentos e even-
tuais financiamentos observar-se-ão as disposições referidas nos ar-
tigos 202.º a 216.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empre-
sas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso. Estas
deverão constituir-se juridicamente numa única entidade, em con-
sórcio externo em regime de responsabilidade solidária, para efeitos
de celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOP-
PI, contendo autorizações correspondentes à 5.ª subcategoria da
1.ª categoria, devendo ser de classe correspondente ao valor total
da proposta.

b) Os concorrentes não detentores do certificado acima referido
deverão provar a sua idoneidade e qualificações legais nos termos do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão ainda comprovar que satisfazem as
condições de carácter económico-financeiro definidas no n.º 19.3 do
programa de concurso.

12 � A validade das propostas será de 66 dias, prorrogável, por
consentimento tácito dos concorrentes, por mais 44 dias se nada
requererem em contrário findo aquele prazo.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos se-
guintes factores e subfactores:

Factores Subfactores

Preço .......................................................... 60 %
Valia técnica ............................................... 40 %
Nota justificativa do preço proposto ....... 20 %
Lista dos preços unitários ......................... 20 %
Programa de trabalhos ............................... 40 %
Plano de pagamentos ................................ 20 %

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas.
15 � [...]
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial da União Europeia.
17 � [...]
18 � [...]

3 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Campos. 1000193311

CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL

Anúncio

Concurso público para reforço do abastecimento de água
à vila do Cadaval � Reservatórios (nos termos do arti-
go 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Câmara Municipal do Cadaval, Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, 2550-103 Cadaval (telefone: 262699060; telecopiadora:
262695270; e-mail: cmcadaval.pacosconcelho@netvisao.pt.)

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da obra � Aguieira, Lamas.
b) Designação da empreitada � «Reforço do abastecimento de

água à vila do Cadaval � Reservatórios».
Execução de um reservatório apoiado, com duas células de 1000 m3

de capacidade cada, num total de 2000 m3, respectiva câmara de
manobras e equipamento electromecânico e tubagens.

Os que constituem o objectivo desta empreitada têm a seguinte
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se
refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993:

Secção F, divisão 45;
Grupo 45.2, classe 45.21, subcategoria 45.21.41.

Preço base, com exclusão do IVA � 510 215,32 euros.
c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-

tes contemplar a totalidade dos trabalhos descritos.
d) A empreitada não inclui a elaboração por parte do adjudicatá-

rio do projecto base.
4 � Prazo para a execução da obra � o prazo para a execução

da obra é de qualquer prazo a propor pelo concorrente, desde que
não seja superior ao prazo máximo de 90 dias, incluindo sábados,
domingos e feriados, nas condições do caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado nos serviços
técnicos da entidade indicada no n.º 1, durante as horas normais de
expediente. Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos
referidos atrás nos mesmos serviços. Esses elementos devem ser
pedidos, por escrito, até ao final do primeiro terço do prazo fixado
para a apresentação das propostas.

b) O custo dos elementos acima referidos é de 127,36 euros, a
que acrescerá o IVA, e a pagar em numerário ou cheque passado ao
tesoureiro da Câmara Municipal do Cadaval, devendo ser entregue
no serviço referido na alínea a).

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 16 horas do 30.º dia
(incluindo na contagem sábados, domingos e feriados), sendo este
prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio
no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues �
as propostas e documentos que as acompanham devem ser entre-
gues, contra recibo, ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, na Secção de Taxas, Tarifas e Licenças, da Divisão de
Administração Financeira, da Câmara Municipal do Cadaval, Ave-
nida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 2550-103 Cadaval.
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c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, nas condições do pro-
grama de concurso, tendo em atenção o artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 9 horas e 30 minutos
do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de pro-
postas, desde que esse dia não caia numa terça-feira, o que, a acon-
tecer, remeterá a data da abertura das propostas para o dia útil a
seguir.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5 % do preço total da adju-
dicação.

9 � A empreitada é por série de preços. O pagamento far-se-á
após aprovação dos autos de medição, que observarão o disposto nos
artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setem-
bro.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que
contenha as seguintes autorizações:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na 1.ª cate-
goria, em classe correspondente ao valor global da proposta,
a 13.ª subcategoria da 1.ª categoria, as 1.ª e 15.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria e as 3.ª, 9.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª ca-
tegoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a
que respeitem, podendo recorrer a subempreiteiros que te-
nham os respectivos certificados, nos termos do n.º 6.3 do
programa de concurso.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão preencher as condições mínimas de
carácter económico e técnico, que serão demonstradas através dos
documentos descritos no programa de concurso, nomeadamente nos
n.os 6 e 15.1:

Avaliação da capacidade técnica: 

Apresentação de pelo menos uma obra de idêntica nature-
za da obra posta a concurso, de valor não inferior
a 300 000 euros;

Apresentação de equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, adequados às exigências técnicas da obra;

Apresentação de técnicos e de serviços técnicos, integra-
dos ou não na empresa, a afectar à obra e devidamente
adequados à obra em questão;

Avaliação da capacidade financeira e económica � os concor-
rentes deverão satisfazer os seguintes indicadores; com base
no quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002,
de 24 de Dezembro, os seguintes valores:

Liquidez geral > ou = 104.26 %;
Autonomia financeira > ou = 9.72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > ou = 120.45 %.

11 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso.

12 � Critério de adjudicação da empreitada � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos
seguintes factores de apreciação das propostas e respectiva ponde-
ração, por ordem decrescente de importância:

1.º Qualidade e mérito da proposta � 45 %;
2.º Valor do preço da proposta � 35 %;
3.º Prazo de execução � 20 %.

A qualidade e mérito da proposta serão avaliados tendo em conta
a análise e a ponderação dos seguintes factores:

a) Programa de trabalhos � 20 %;
b) Memória justificativa e descritiva � 20 %;
c) Plano de pagamentos � 5 %.

13 � São permitidas propostas variantes, nas condições do pro-
grama de concurso.

14 � Outras informações � nenhumas.
15 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no

Jornal Oficial da União Europeia � (Não aplicável.)
16 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-

cial da União Europeia � (Não aplicável.)
17 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo

Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � (Não aplicável.)

11 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Aristides
Lourenço Sécio. 3000090314

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Anulação do concurso publico para serviço de vigilância
e segurança dos Paços do Município e do edifício da
Câmara onde está instalado o Departamento de Urba-
nismo, sito na Rua de Fernandes Tomás.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, em sua reunião ordinária
de 21 de Janeiro de 2003, deliberou, por unanimidade, proceder à
anulação do concurso público supracitado, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 118, de 22 de Maio de 2002, com funda-
mento nas disposições constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

7 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Bap-
tista Duarte Silva. 3000090462

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada «Arran-
jo urbanístico, pavimentação e remodelação das infra-
-estruturas do Bairro das Sortes».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Mogadouro,
Largo de São Francisco, 5200-244 Mogadouro (telefone: 279340100;
fax: 279341874).

2 � Procedimento de adjudicação � o concurso é público, nos
termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local da obra é em Mogadouro, freguesia de Mogadou-
ro, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.

b) A empreitada designada «Arranjo urbanístico, pavimentação e
remodelação das infra-estruturas do Bairro das Sortes» contempla a
execução de trabalhos de: pavimentações e execução de passeios, com
trabalhos de movimento de terras, aplicação de tubagem; remodela-
ção das infra-estruturas, tais como abastecimento de água, sanea-
mento, drenagem de águas pluviais; sinalização horizontal; sinaliza-
ção vertical; rede de distribuição de gás; infra-estruturas eléctricas;
rede tritubo. Contempla ainda este arranjo pequenos arranjos urba-
nísticos, com trabalhos de demolição e movimento de terras, pavi-
mentações, betões, pedreiro e trolha, diversos, sinalética, em locais
bem definidos nas peças desenhadas.

O preço base do concurso é de 917 532,49 euros, com exclusão
do IVA.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 365 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos, bem como ser obtidas cópias
autenticadas dessas peças, na Divisão de Urbanismo, Meio Ambien-
te, Águas e Saneamento da Câmara Municipal de Mogadouro, Largo
de São Francisco, 5200 Mogadouro (telefone: 279340100; fax:
279341874), onde se encontram patentes, para consulta, durante
as horas normais de expediente, até 20 dias a contar do dia seguinte
ao da publicação do anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso, bem como os documentos comple-
mentares, será fornecido mediante o pagamento 250 euros, com
exclusão do IVA, através de cheque ou em numerário, a favor do
tesoureiro da Câmara Municipal de Mogadouro, acrescido de portes
de correio em caso de envio por esta via.

6 � a) As propostas, devidamente documentadas, deverão ser
apresentadas até às 17 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República; o prazo para
a apresentação das propostas ou dos pedidos de participação são con-
tínuos, incluindo sábados, domingos e feriados.
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b) As propostas devem ser entregues, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Mogadouro, Largo de São Francisco, 5200-244 Moga-
douro.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa e dever-se-á ter em consi-
deração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � a) No acto público do concurso são autorizados a intervir os
concorrentes ou pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2 do
programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 14 ho-
ras, a realizar no Edifício dos Paços do Concelho, Largo de São Fran-
cisco, 5200-244 Mogadouro.

8 � A caução exigida para garantia do contrato é de 5 % do valor
total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, estando devidamente
cabimentada no orçamento da Câmara Municipal, e a sua liquidação
será feita com base em medições mensais e de acordo com o estabe-
lecido no artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer vínculo, mas em caso de adjudicação da
empreitada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir o cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenha:

As 1.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, as 1.ª e
11.ª subcategorias da 5.ª categoria, a 2.ª subcategoria da 6.ª ca-
tegoria (artigo 1.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, a
que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março), uma das quais tem de ser da classe que cubra
o valor global da proposta.

Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos
termos da alínea anterior, e desde que não seja posto em causa o
disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, indicará, em documento anexo à proposta, os empreiteiros
possuidores dessa autorização, aos quais ficará vinculado por contra-
to para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.

b) Os concorrentes não detentores do certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas deverão apresentar certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou equivalentes, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para execução da obra posta a concurso indicados nos
n.os 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 do programa de concurso.

c) Qualificação dos concorrentes � serão excluídos os concor-
rentes que não cumpram pelo menos um dos seguintes requisitos:

Apresentem uma autonomia financeira média dos últimos três
anos inferior a 15 %, aferida pela seguinte fórmula:

AF = SL (CP)/AL > 15 %
em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido;

Que não apresentem declarações bancárias abonatórias da ca-
pacidade financeira, em que o valor aí garantido seja igual ou
superior ao valor da sua proposta.

Serão também excluídos os concorrentes que não cumpram pelo
menos um dos seguintes requisitos:

Que não tenham executado pelo menos uma obra de natureza
pública similar à obra em concurso, de valor igual ou superior
ao preço base, ou

Que não tenham iniciado ou executado nos últimos cinco anos
cinco obras de natureza pública também similar à obra em
concurso, cujo valor médio seja superior a 50 % do seu preço
base, ou

Que não tenham declarado que afectam à direcção da obra um
técnico com a categoria mínima de engenheiro técnico civil
e com experiência em acompanhamento e direcção de obras
de natureza pública da mesma índole da obra em concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis a con-
tar da data da abertura das propostas.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta mais vantajosa, obtida através da pon-
deração dos seguintes factores, por ordem decrescente de importân-
cia, em termos percentuais:

Critério de avaliação referente ao artigo 18.º, alínea a) � Pre-
ço, do programa de concurso. Fórmula utilizada na avaliação
do presente critério:

a) Preço � 50 %:

Pf = peso final da proposta;
Pmb = proposta de mais baixo preço;
Pe = proposta do empreiteiro em análise;
Pr = Peso dado ao critério em análise:

Pf = (Pmb/Pe) × Pr

b) Prazo � 25 %:

Pf = peso final da proposta;
Pmb = prazo mais baixo;
Ppc = prazo proposto pelos concorrentes;
Pr = peso dado ao critério em análise:

Pf = (Pmb/Ppc) × Pr

c) Preços unitários � 15 %;
d) Valia técnica da proposta � 10 %.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto, salvo no que se
refere ao prazo de execução.

15 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal Ofi-
cial da União Europeia.

13 de Janeiro de 2003. � O Vereador, com competências delega-
das, António Joaquim Pimentel. 3000090266

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Anúncio

Concurso público internacional para fornecimento e trans-
porte de 20 000 t de massas asfálticas tipo binder para
recuperação da rede viária municipal.

Procedimento n.º 01/03-APROV

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Ourém,
Departamento de Administração e Finanças, Secção de Aprovisio-
namento e Património, sita na Praça do Município, 11, 2490-
-499 Ourém (telefone: 249540900; fax: 249540908; e-mail:
Geral@cm-ourem.pt.)

2 � Objecto do concurso � concurso público, nos termos do ar-
tigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para forneci-
mento e transporte de 20 000 t de massas asfálticas tipo binder para
recuperação da rede viária municipal.

Classificação a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho � categoria 14.50.1, subcatego-
ria 14.50.10.

3 � Local da entrega dos bens � em qualquer parte do concelho.
4 � Prazo de entrega dos bens � até esgotar o material em ques-

tão, prevendo-se que seja até ao final do corrente ano.
5 � Os concorrentes não terão de indicar as profissões dos res-

ponsáveis pelo fornecimento.
6 � Os concorrentes não terão de indicar os nomes e habilita-

ções profissionais dos responsáveis pelo fornecimento.
7 � Não são permitidas propostas relativas a parte do bem.
8 � Não são permitidas cláusulas divergentes das do caderno de

encargos, bem como de propostas variantes.
9 � É permitido grupos de concorrentes apresentarem proposta,

os quais deverão revestir a forma jurídica de consórcios.
10 � a) O processo de concurso está patente na Secção de Apro-

visionamento e Património, na morada indicada no n.º 1, onde pode
ser consultado durante o período normal de expediente (das 9 às
17 horas).
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b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao prazo de entrega das propostas.

c) O custo do processo de concurso é de 402 euros, mais IVA.
11 � a) As propostas devem ser entregues na Secção de Aprovi-

sionamento e Património da Câmara Municipal de Ourém, com o
endereço indicado no n.º 1.

b) A data limite de apresentação das propostas é até às 17 horas
do dia 18 de Março de 2003.

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

12 � As propostas serão abertas pelas 14 horas e 30 minutos do
dia útil imediato ao termo da sua apresentação, na sala das sessões
do edifício dos Paços do Concelho de Ourém, podendo assistir a esse
acto os concorrentes ou seus representantes devidamente credencia-
dos.

13 � O critério de adjudicação é o da proposta de mais baixo
preço.

14 � As propostas serão válidas por um período de 60 dias, pror-
rogáveis, salvo se os concorrentes requererem em contrário.

15 � O concorrente a quem for feita a adjudicação terá de apre-
sentar uma caução do valor de 5 % sobre o preço total da adjudica-
ção.

16 � Não há lugar a publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos.
18 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República

e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 22 de Janeiro
de 2003, com o ofício n.º 1422.

19 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 22 de Janeiro de 2003.

9 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 3000090631

Anúncio

Concurso público de concepção/construção
do Complexo Desportivo Municipal de Ourém � 1.ª fase

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Ourém, sita na
Praça do Município, 11, 2490-499 Ourém [telefone: 249540900;
telefaxes: 249540908/9 e 540918 (DAOT � Secção de Apoio Ad-
ministrativo); e-mail: geral@cm-ourem.pt.]

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de execução, designação e natureza dos trabalhos:

a) Local de execução � Complexo Desportivo Municipal de
Ourém, Carregal, freguesia de Nossa Senhora das Misericór-
dias, Ourém;

b) Designação da empreitada � «Concepção/construção do
Complexo Desportivo Municipal de Ourém � 1.ª fase».

Natureza e extensão dos trabalhos � elaboração do pro-
jecto de execução e construção da 1.ª fase do Complexo
Desportivo Municipal de Ourém (respeitando o parecer do
IND), cujo programa é:

Obras de urbanização (parque de estacionamento, infra-
-estruturas viárias);

Circuito de manutenção;
Espelho de água;
Polidesportivo coberto;
Depósito de resíduos sólidos;
Polidesportivo descoberto;
Campos de ténis;
Campo polivalente (andebol, basquetebol, voleibol, fu-

tebol, etc.);
Parque infantil;
Parque de merendas;
Campo de futebol;
Edifícios de apoio aos diversos equipamentos existen-

tes, de acordo com a memória descritiva e processo
de concurso;

c) Divisão da obra em lotes � (Não aplicável.)
d) Elaboração de projecto � a empreitada refere-se à concep-

ção/construção do equipamento acima referido;
e) Preço base do concurso � 4 290 000 euros.

4 � Prazo de execução da obra � 540 dias, incluindo a fase de
projecto, que não deverá ultrapassar 90 dias.

5 � Fornecimento de documentação:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção de
Apoio Administrativo, do Departamento de Ambiente e
Ordenamento do Território, da Câmara Municipal de Ou-
rém, nos dias úteis, durante o período normal de expedien-
te, podendo ser pedidas cópias até seis dias antes do prazo
limite de entrega das propostas;

b) O processo de concurso é fornecido mediante o pagamento
prévio de 1000 euros (sem IVA), à ordem da Câmara Mu-
nicipal de Ourém.

6 � Data, local e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas no
Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território
até às 17 horas da terça-feira útil que se seguir ou que coin-
cida com o 30.º dia contado a partir da data da publicação
do anúncio no Diário da República;

b) As propostas devem ser dirigidas à Câmara Municipal de
Ourém, sita na Praça do Município, 11, 2490-499 Ourém,
devendo ser enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para a mesma morada, ou entregues em mão,
contra recibo;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, deverão ser redigidas em língua portuguesa e em
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Abertura das propostas:

a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o
n.º 5.2 do programa de concurso;

b) Esse acto terá lugar no dia útil imediato ao da apresentação
das propostas, pelas 14 horas e 30 minutos, na sala de ses-
sões da Câmara Municipal de Ourém.

8 � Cauções e garantias exigidas � as cauções ou garantias são
as indicadas em conformidade com os artigos 113.º e 114.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � empreitada por preço global.
Trabalho a facturar com base nos autos de medição a realizar

mensalmente.
10 � Forma jurídica de agrupamento � poderão ser admitidas a

concurso empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato, devendo pelo
menos a classe do certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas de uma delas cobrir o valor total da empreitada. Neste caso,
deverá o concorrente indicar, desde logo, quem será o chefe do con-
sórcio.

11 � Qualificação dos concorrentes, condições técnicas e econó-
micas exigidas � só serão admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
que contenha as seguintes autorizações:

a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios,
de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, na 1.ª categoria, em classe cor-
respondente ao valor da proposta, ou

a2) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser
de classe que cubra o valor global da proposta, e as
3.ª, 5.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias
da 1.ª categoria, as 1.ª, 3.ª, 9.ª, 13.ª e 14.ª subcate-
gorias da 3.ª categoria, as 1.ª, 10.ª, 11.ª e 15.ª sub-
categorias da 5.ª categoria e as 1.ª, 8.ª, 9.ª subcate-
goria da 6.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeite, no caso de o con-
corrente não recorrer à faculdade conferida no n.º 6.3
do programa de concurso;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, devem apresentar os documentos
constantes dos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;
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c) A capacidade económica e financeira será avaliada de acordo
com os seguintes factores, que os concorrentes deverão
satisfazer cumulativamente:

Liquidez geral > 103.85 %;
Autonomia financeira > 9.85 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 115.69 %;
Volume de negócios > ao valor da proposta apresentada.

Os valores de referência dos indicadores têm em conta a
evolução dos três últimos exercícios e são calculados atra-
vés da média desses anos, ou, em alternativa, do último ano;

d) A capacidade técnica será avaliada de acordo com os
seguintes factores, que os concorrentes deverão satisfazer
cumulativamente:

Comprovação da capacidade técnica do gabinete respon-
sável, ou seja:

Avaliação curricular dos técnicos responsáveis pela
concepção do projecto em obras da mesma na-
tureza;

Comprovação da execução de um projecto de uma
obra de idêntica natureza da obra posta a con-
curso. A comprovação deste item poderá ser feita
separadamente;

Comprovação de execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor
não inferior a 60 % do valor estimado do contrato.
Em alternativa, poderão ser apresentadas cinco obras,
sendo que:

Obras de urbanização de valor não inferior a 60 %
do valor da proposta, para a parte referente a
este tipo de obra;

Campo de futebol de valor não inferior a 60 % do
valor da proposta, para a parte referente a este
tipo de obra;

Polidesportivo coberto de valor não inferior a 60 %
do valor da proposta, para a parte referente a
este tipo de obra;

Quatro campos de ténis em piso sintético de valor
não inferior a 60 % do valor da proposta, para a
parte referente a este tipo de obra;

Edifício de valor não inferior a 60 % do valor da
proposta, para a parte referente a este tipo de
obra;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas será de 66 dias contados da data do acto público do con-
curso.

13 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação da
empreitada é o da proposta mais vantajosa, tendo em consideração
os seguintes factores de apreciação, por ordem decrescente da sua
ponderação:

Mérito técnico da solução proposta � 40 %;
Preço � 30 %;
Valia técnica da proposta de execução apresentada � 20 %;
Prazo � 10 %.

14 � Propostas variantes:
14.1 � São permitidas propostas variantes.
14.2 � São admitidas propostas condicionadas.
15 � Outras informações:
15.1 � É encargo do adjudicatário o fornecimento e aplicação de

duas placas identificativas da empreitada, com as dimensões de
200 cm × 150 cm e onde conste: dono da obra, nome da empreita-
da, custo total da obra, prazo de execução e nome da firma encar-
regada da obra (conforme modelo anexo), a afixar nos locais indica-
dos pela fiscalização.

15.2 � As quantidades de trabalho a elaborar para a apresenta-
ção dos preços unitários são da responsabilidade do concorrente.

16 � Data de publicação do anúncio no Jornal Oficial da União
Europeia � não é publicado anúncio de informação prévia no Jor-
nal Oficial da União Europeia.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial da União Europeia � não é enviado anúncio para publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.

18 � Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial
do Comércio � o contrato não se encontra abrangido pelo Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

27 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, David Perei-
ra Catarino. 3000090632

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

Anúncio

Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para execução dos traba-
lhos a mais decorrentes da reformulação do projecto
do Centro de Artes de Sernancelhe.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal Sernancelhe, 3640-
-240 Sernancelhe (telefones: 254595103/405/635; faxes:
254595579/172).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � vila de Sernancelhe.
b) Designação da empreitada � «Execução dos trabalhos a mais

decorrentes da reformulação do projecto do Centro de Artes de Ser-
nancelhe».

c) Natureza, extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � a empreitada consiste em obras de construção civil, arranjos
exteriores paisagísticos, fornecimento e montagem de equipamen-
tos mecânicos e equipamento geral fixo.

Em virtude de esta empreitada de destinar à execução de traba-
lhos a mais decorrentes da reformulação do projecto inicial, o em-
preiteiro obriga-se, durante a execução da obra, à compatibilização
destes trabalhos com aqueles objecto do contrato inicial já executa-
dos e a executar.

d) Preço base do concurso � 262 247,86 euros, com exclusão do
IVA.

e) Classificação estatística � os trabalhos a que se refere a pre-
sente empreitada estão classificados no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º 177, de 22 de Junho de 1998, com as seguintes
referências:

45.21.15 � Trabalhos de construção de outros edifícios;
45.22.20 � Trabalhos de impermeabilização;
45.25.10 � Trabalhos de montagem e desmontagem de

andaimes;
45.25.31 � Trabalhos de betão armado;
45.25.50 � Trabalhos de alvenaria;
45.31.12 � Trabalhos de instalação eléctrica em edifícios não

residenciais;
45.41.10 � Trabalhos de estucagem.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 12 meses contados a partir da data da consignação.

5 � a) Processo do concurso � o processo do concurso e docu-
mentação complementar poderão ser examinados na Divisão Téc-
nica de Obras e Urbanismo, no endereço indicado no n.º 1, durante
o horário normal de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 às 16 horas, desde o dia do lançamento do concurso até
ao dia e hora do acto público do concurso, onde poderão ser obtidas
as cópias do respectivo processo.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � 600 euros, a pagar em dinheiro ou em cheque à
ordem da Câmara Municipal de Sernancelhe.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
as propostas deverão ser recebidas até às 16 horas, na Divisão Téc-
nica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Sernancelhe,
até ao 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � o en-
dereço para entrega das propostas é o indicado no n.º 1.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � as propostas, bem com os do-
cumentos que as acompanham, deverão ser redigidas em língua por-
tuguesa, tendo em atenção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer inte-
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ressado, mas nele só poderão intervir pessoas devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local desse acto � o acto público do concurso
terá lugar no 1.º dia útil imediatamente a seguir ao dia da entrega das
propostas, pelas 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal
de Sernancelhe.

8 � Cauções e garantias exigidas � o concorrente a quem for
adjudicada a obra deverá prestar caução, dentro do prazo e na forma
legal, correspondente a 5 % do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços.
A obra será financiada pelo Programa AIBT Douro e por conta

da dotação inscrita no Plano Plurianual de Investimentos para 2003,
projecto n.º 46/2002, e a modalidade de pagamento é a que consta
no caderno de encargos.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer agrupamentos de empresas que obrigatoriamente declarem
a intenção de se associar em ACE ou consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Condições de apresentação a concurso:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas � os concorrentes deverão ser titulares do certificado
de classificação de empreiteiros de obras públicas e do imo-
biliário (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:

1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª subcate-
gorias da 1.ª categoria, de classe correspondente, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes
digam respeito;

13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, de classe cor-
respondente, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes digam respeito;

1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, de
classe correspondente, cada uma, ao valor dos traba-
lhos especializados que lhes digam respeito;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas deverão apresentar
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-
nanceira, económica e técnica de acordo com o estabeleci-
do no programa do concurso.

12 � a) Prazo de validade das propostas � decorrido o prazo de
66 dias contados a partir da data do acto público do concurso, cessa
para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes
haver sido adjudicada a empreitada a obrigação de manterem as res-
pectivas propostas.

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á pror-
rogado, por consentimento tácito dos concorrentes que nada requei-
ram em contrário, por mais 44 dias.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação:

1) Preço � 50 %;
2) Programa de trabalhos com adequação à empreitada ini-

cial � 50 %.

Dentro de cada factor classificam-se de acordo com os seguintes
critérios:

1) Preço � à proposta mais vantajosa é atribuído o valor n,
sendo n o número de propostas admitidas; às restantes é
atribuído uma pontuação relativa, de acordo com a seguin-
te fórmula:

N (x) = valor da proposta mais vantajosa/valor
da proposta em análise * n

2) O valor a apurar neste critério é o resultado aritmético da
soma dos encontrados nos dois que o compõem, em igual
peso de 50 %, sendo:

2.1) Programa de trabalhos com adequação à empreitada
inicial � é avaliado tendo em conta a sua qualidade
e adequabilidade, bem como a correcta justificação téc-
nica das mesmas nos seguintes documentos: memó-
ria descritiva e justificativa, descrevendo as fases da
obra em conjunto com a empreitada inicial e as rea-
lizar separadamente, programação do pessoal e equi-
pamento para a obra e cronograma financeiro ade-

quado e sincronizado com a empreitada inicial, de
modo a permitir uma evolução consentânea da obra.
A cada um dos subfactores é atribuída uma classifica-
ção de 1 a 5 valores, dando origem ao valor final
deste critério da seguinte forma:

N (x) = (Valor obtido na memória descritiva
e justificativa) * 0,4 + (valor obtido

no cronograma financeiro * 0,3) + (valor
obtido na programação * 0,3)

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações ao prazo de execução da empreitada, uma vez que o pra-
zo de execução da empreitada é condicionado pela sincronização com
a empreitada inicial.

Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam vari-
antes ao caderno de encargos.

15 � Outras informações � nada a assinalar.
16 � (Não aplicável.)
17 � O anúncio é enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 7 de Fevereiro de 2003.
18 � (Não aplicável.)

7 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Mário
de Almeida Cardoso. 1000193296

CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA

Anúncio

Concurso público n.º 01/03 � Remodelação da rede de
água e execução da rede de esgotos à povoação de
Tourigo.

1 � Câmara Municipal de Tondela, Largo da República, 16, 3460-
-352 Tondela (telefone: 232811110; fax: 232811120).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Tourigo, concelho de
Tondela.

b) Designação da empreitada � «Remodelação da rede de água e
execução da rede de esgotos à Povoação de Tourigo», que corres-
ponde a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Junho de 1998, com a categoria 45.11.2, subcatego-
ria 45.11.21, e categoria 45.21.4, subcategoria 45.21.41.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � remodelação da rede de
água e execução da rede de esgotos numa extensão de 10 800 m e
9800 m, respectivamente.

d) Preço base, com exclusão do IVA � 640 000 euros.
4 � O prazo de execução da obra é de 24 meses de calendário.
5 � O processo do concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados ou pedidos na Câmara Municipal de Tondela,
nos dias úteis, durante as horas de expediente normal (das 8 horas e
30 minutos às 16 horas).

a) O pedido para fornecimento do processo do concurso pode ser
feito até seis dias antes de terminar o prazo de entrega das propostas.

b) O custo do processo é de 250 euros, mais IVA.
6 � a) As propostas terão de ser apresentadas até às 15 horas

nos 52 dias contados a partir do dia seguinte à publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, nos Serviços de Obras Públicas
da Câmara Municipal de Tondela, Largo da República, 16, 3460-
-532 Tondela.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Tondela pelas 10 horas do 1.º dia útil após a en-
trega das propostas.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação.

9 � a) A empreitada é por série de preços.
b) Modalidade de financiamento e de pagamento � os trabalhos

serão pagos em prestações mensais, em função das quantidades de
trabalho executadas. O financiamento terá como fonte o orçamen-
to da Câmara Municipal de Tondela.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou agrupamentos de empresas que declarem a
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intenção de se constituírem numa única entidade ou em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Certificados exigidos e documentação complementar:
11.1 � Só serão admitidos concorrentes possuidores de certifica-

do de classificação de obras públicas da:

1) 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor global da proposta;

2) 10.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos especializados, nos termos da Por-
taria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a redacção introdu-
zida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

11.1.1 � Outras condições mínimas de carácter económico e téc-
nico que cada concorrente terá de observar cumulativamente, sob
pena de exclusão:

Capacidade económico-financeira:

1) Rendibilidade � meios libertos totais/activo líquido
(0 %-4 % = 4; 5 %-7 % = 8; 8 %-10 % = 12; 11 %-
-13 % = 16; > 13 % = 20);

2) Liquidez reduzida � activo maneável/passivo curto
prazo (0-0,5 = 4; 0,6-0,8 = 8; 0,9-1 = 12; 1,1-1,3 =
= 16; > 1,3 = 20);

3) Solvabilidade � activo líquido/passivo (< 1,3 = 4; 1,4-
-1,5 = 8; 1,6-1,8 = 12; 1,9-2,0 = 16; > 2,0 = 20);

4) Autofinanciamento � capitais próprios/(capitais pró-
prios + passivo ML prazo) (0-0,2 = 4; 0,3-0,4 =
= 8; 0,5-0,6 = 12; 0,7-0,8 = 16; 0,9-1,0 =20);

5) Autonomia financeira � capitais próprios/activo lí-
quido (0-0,2 = 4; 0,3-0,4 = 8; 0,5-0,6 = 12; 0,7-0,8 =
= 16; 0,9-1,0 = 20).

Os concorrentes cuja média aritmética dos índices descritos seja
inferior a 8 valores serão considerados como não tendo aptidão su-
ficiente para a realização da obra e as suas propostas serão por tal
facto excluídas.

Capacidade técnica � só serão avaliadas as propostas dos con-
correntes cujo valor médio anual de empreitadas da mesma natureza
executadas nos últimos três anos, acompanhadas de certificados de
boa execução passados pelo dono da obra, nos termos da alínea f) do
ponto 14 do programa de concurso, seja superior a 640 000 euros.
Esta média é calculada pela aplicação da seguinte fórmula:

M = S Vei/3
sendo:

M = valor médio das empreitadas executadas nos últimos três
anos;

Vei = valor da empreitada, considerando-se, no caso de subem-
preitadas ou obras particulares, um quarto do valor.

O valor de uma destas obras públicas deverá ser superior a 50 %
do preço base do concurso.

No caso de se tratar de empresas que tenham iniciado actividade
à menos de três anos, a média será calculada em função do número
de anos de actividade.

12 � O prazo de validade das propostas será de 66 dias a contar
da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas são os estabeleci-
dos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo
factores a ponderar para o efeito de adjudicação, por ordem decres-
cente de importância:

a) Valia técnica da proposta � 52 %;
b) Preço � 48 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � O presente concurso reger-se-á pelo disposto no Decreto-

-Lei n.º 59/99 e demais legislação aplicável.
16 � Este anúncio não foi previamente publicado no Jornal Ofi-

cial da União Europeia.
17 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal

Oficial da União Europeia.
18 � Enviado para publicação no Diário da República em 3 de

Fevereiro de 2003.
19 � Recepcionado na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,

em [...].

3 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Marta.
3000090451

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Anúncio n.º 22/03

Concurso público para fornecimento contínuo de inertes
calcários (artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

1 � Entidade adjudicante � o presente concurso é promovido
pela Câmara Municipal de Torres Vedras, Avenida de 5 de Outubro,
2560-270 Torres Vedras (telefones: 261310400/261310424; tele-
fax: 261320716).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, para o fornecimento contínuo de inertes
calcários, com transporte, com a categoria 14.21.12 da Classifica-
ção Estatística dos Produtos por Actividade, a que se refere o Regu-
lamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � concelho de Torres Vedras.
4 � O fornecimento vigorará durante o ano de 2003, contado da

data da assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação
por sucessivos períodos de três meses, não podendo o total dos en-
cargos exceder o valor da adjudicação nem os limites estabelecidos
na alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do diploma que rege este forne-
cimento.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � (Não aplicável.)
8 � a) Não é admitida a apresentação de propostas com altera-

ções de cláusulas do caderno de encargos.
b) Não é admitida a apresentação de propostas com variantes.
9 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos

no programa de concurso.
10 � (Não aplicável.)
11 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção

de Aprovisionamento e Armazém, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, nos dias úteis, no horário compreendido entre
as 9 e as 16 horas, na morada indicada no n.º 1.

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso até qua-
tro dias antes da data do acto público do concurso.

c) A reprodução das cópias do processo do concurso tem o custo
de 30 euros, excluindo o IVA, a liquidar em dinheiro ou cheque no
acto da aquisição.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas à entida-
de referida no n.º 1 até às 16 horas do dia 17 de Março de 2003.

b) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução legalizada e em relação à qual o con-
corrente declare aceitar a prevalência.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir:

a) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para apresentação das propostas,
pelas 10 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal, na
morada indicada no n.º 1;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � será unicamente o da proposta
economicamente mais vantajosa.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante 60 dias contados da data limite para a sua entrega, consideran-
do-se este prazo prorrogado por iguais períodos se os concorrente
nada requererem em contrário.

16 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deverá
apresentar caução no valor de 5 %, em conformidade com a legisla-
ção em vigor.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo previsto no artigo 195.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-
bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República, 3.ª série, em [...]

20 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da União Europeia.
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21 � O presente anúncio foi recepcionado pela Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., em [...]

11 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jacinto
António Franco Leandro. 300090766

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Anúncio

1 � Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-
-501 Viseu (telefone: 232423501; telecop.: 232423112).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � Viseu.
b) Designação da empreitada � «Construção da Escola Básica e

Jardim-de-Infância de Jugueiros � 2.ª fase».
Compreende trabalhos de construção civil, rede de águas, esgotos,

águas pluviais, instalações eléctricas e de telecomunicações e rede de
gás.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 813 519,81 eu-
ros.

4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no serviço de Repartição de Obras
da Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501 Viseu,
nos dias úteis da semana, das 9 euros às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 17 horas.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do processo
de concurso e da documentação até 15 dias antes da data limite do
concurso, com o pagamento prévio de 120,19 euros (IVA incluído)
para todas as peças patentes a concurso.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do 31.º dia consecutivo, incluindo sábados,
domingos e feriados, a contar do dia seguinte da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no serviço indi-
cado no n.º 5, alínea a).

c) As propostas e documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o n.º 5.2
do programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para entrega das propostas, pelas 10 horas, no auditório da Câmara
Municipal de Viseu.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação e para reforço da mesma serão deduzidos 5 % por
cada pagamento parcial que se efectuar.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e pagamento são efectuadas por rubrica
orçamental da Câmara Municipal de Viseu e o pagamento corres-
pondente aos autos de quantidades de trabalho, medidos mensalmen-
te, depois de deduzidos os descontos estabelecidos no contrato.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
externo de responsabilidade solidária.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário, que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões), nos precisos
termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março:

1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria,
1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, e 14.ª sub-
categoria da 6.ª categoria, sendo que a classe do certificado
da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria deve corresponder ao valor
da proposta e os restantes certificados aos valores dos respec-
tivos trabalhos a efectuar.

Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições de igual-
dade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorrentes
nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos
nesse Acordo.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data da sua abertura.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, atendendo aos seguintes critérios básicos de verificação
de aptidão e de apreciação das propostas a seguir estabelecidos:

Verificação da aptidão:

Garantia de boa execução e qualidade técnica e avaliação
da aptidão dos concorrentes tendo como base, nomea-
damente, critérios de capacidade económica, financeira
e técnica. Quanto à aptidão económico-financeira, se-
rão excluídos os concorrentes que não atinjam, cumula-
tivamente, os quartis inferiores referidos no ponto 19.3
do programa de concurso;

Apreciação das propostas, por ordem decrescente da sua im-
portância:

Condições mais vantajosas de preço (60 %);
Valia técnica da proposta (40 %).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto base.
A decisão de abertura do presente concurso foi por deliberação

em reunião de Câmara de 3 de Fevereiro de 2003.
Este anúncio não será publicado no Jornal Oficial da União Eu-

ropeia.

3 de Fevereiro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000090450

ENTIDADES PARTICULARES

ERSUC � RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 21-B, 3000-019 Coimbra

Capital social: 4 075 000 euros

Número de identificação de pessoa colectiva 503004405.
Matriculada sob o n.º 5261 na Conservatória do Registo Comercial

de Coimbra.

Anúncio

Empreitada da execução do aproveitamento da célula
adjacente aos alvéolos principais do aterro sanitário de
Aveiro.

1 � Nome, endereço, número de telefone, telex e telecopiadora
do dono da obra � ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A.,
Rua de Alexandre Herculano, 21-B, 3000-019 Coimbra (telefone:
239851910; fax: 239851918).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 47.º, n.º 2, artigo 48.º e artigos 59.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e demais legislação aplicável.

3 � a) Local de execução � distrito de Aveiro, concelho de
Aveiro, no aterro sanitário de Aveiro.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos,
descrição da empreitada com referência ao Vocabulário Comum para
os Contratos Públicos (CPV) � o concurso toma a designação de
«Empreitada da execução do aproveitamento da célula adjacente aos
alvéolos principais do aterro sanitário de Aveiro», incluído nos
n.os 45111200-0, 45214130-0, 45216400-8 e 45222000-9 do Vo-
cabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no
suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S129,
de 3 de Setembro de 1996.

A natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a execução
das obras projectadas de acordo com o projecto de execução incluído
neste processo de concurso (excluindo a movimentação de terras,
que já está executada), nomeadamente: sistema de impermeabiliza-
ção da célula, sistema de drenagem de águas pluviais, sistema de dre-
nagem e captação de águas lixiviantes, sistema de recolha e drena-
gem de biogás, controlo e monitorização ambiental e execução de
acessos, incluindo o fornecimento e montagem do equipamento
mecânico, electromecânico e eléctrico pretendido, entre outros.

O preço base do concurso é de 698 000 euros, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução pretendido para
a execução das obras deverá ser igual ou inferior a 90 dias após a
data da consignação, nos termos dos artigos 151.º e 274.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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5 � Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o
processo de concurso:

a) O processo de concurso pode ser examinado ou pedido na
ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A., Rua de Ale-
xandre Herculano, 21-B, 3000-019 Coimbra, durante
as horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-
-feira, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas. O processo do
concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias úteis
após a recepção do respectivo pedido, através de carta
timbrada, na ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro, S. A.
O processo de concurso poderá ser pedido até ao 10.º dia
útil anterior ao termo do prazo para apresentação das pro-
postas;

b) O processo de concurso será fornecido, contra carta
timbrada, mediante o pagamento de 750 euros, com exclu-
são do imposto sobre o valor acrescentado, em dinheiro ou
cheque à ordem da ERSUC � Resíduos Sólidos do Centro,
S. A.

6 � a) Data e hora limites para apresentação de propostas �
até às 17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues �
as propostas, que serão entregues em duplicado, podem ser enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em
mão, contra recibo, para o endereço referido no n.º 1, mantendo-se,
em qualquer caso, a exigência de que as mesmas sejam recebidas até
ao 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham:

i) As propostas serão redigidas em língua portuguesa;
ii) As propostas deverão incluir os documentos referidos nos

artigos 67.º a 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, tendo em consideração o disposto no artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � os mandatários das empresas concorrentes, devidamente cre-
denciados para o efeito.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � pelas 10 ho-
ras do 1.º dia útil imediatamente a seguir ao termo do prazo para
apresentação das propostas. O acto público terá lugar na ERSUC �
Resíduos Sólidos do Centro, S. A., Rua de Alexandre Herculano, 21-
-B, 3000-019 Coimbra.

8 � Cauções e garantias � a caução é de 5 % do total da adju-
dicação, excluindo o IVA, e será prestada, com a celebração do
contrato, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-cau-
ção.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços.
10 � Modalidade jurídica de associação de empreiteiros �

os agrupamentos de empresas podem apresentar propostas sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação no mo-
mento em que se apresentem a concurso, desde que todas as empre-
sas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao
exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e desde que
declarem a intenção, em caso de adjudicação, de se associarem em
consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou so-
ciedade anónima, em qualquer dos casos em regime de responsabili-
dade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e
com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto de Mercado de Obras Públicas e Par-
ticulares e do Imobiliário (IMOPPI), devendo ser titulares
das autorizações das 9.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª catego-
ria e das classes correspondentes, cada uma, ao valor dos
trabalhos especializados que lhes respeitem, consoante a
parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta;

b) Podem ser admitidos a concurso:

i) Os titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI);

ii) Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,

que apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados adequado à obra pos-
ta a concurso e emitido por uma das entidades com-
petentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, alterada pela Por-
taria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à ca-
pacidade financeira e económica e à capacidade téc-
nica que permitiram aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista;

iii) Os concorrentes nacionais dos estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização
Mundial do Comércio e os nacionais do espaço eco-
nómico europeu, não titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso indicados nos termos previstos no progra-
ma de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � a validade das propostas
é de 66 dias contados da data do acto público do concurso. Este prazo,
se necessário, considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito
dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � Critérios de adjudicação � os critérios de apreciação das
propostas serão os seguintes:

a) Preço proposto � 45 %:

i) Preço proposto para a construção e fornecimentos;
ii) Lista de preços unitários de todos os fornecimentos

e obras de construção civil pretendidos no caderno
de encargos;

iii) Condições de pagamento;

b) Programa e prazo de execução � 30 %:

i) Prazo de execução;
ii) Programa de execução;

c) Qualidade técnica da proposta � 25 %:

i) Qualidade e funcionalidade dos equipamentos e ma-
teriais propostos;

ii) Cumprimento das cláusulas técnicas específicas do
concurso;

iii) Qualidade técnica da proposta.

14 � Variantes � não são admitidas variantes.
15 � Outras informações � a entidade que preside ao concurso

reserva-se o direito de não adjudicar a nenhum dos concorrentes,
nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

16 � Data de envio para publicação no Diário da República �
11 de Fevereiro de 2003.

11 de Fevereiro de 2003. � O Administrador-Delegado, Alberto
Alves Santos. 3000090468

APA � ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
DE AVEIRO, S. A.

Anúncio

Concurso público para a concessão da concepção, cons-
trução e exploração de um apoio de praia simples no
molhe central (Barra).

1 � Entidade concedente � APA � Administração do Porto de
Aveiro, S. A., sediada em Ílhavo, no edifício n.º 9, Forte da Barra,
3830-565 Gafanha da Nazaré (telefone: 234393300; fax:
234393399; e-mail: portaveiro@mail.telepac.pt.)

2 � Modalidade e designação do concurso � concurso público
para a concessão da concepção, construção e exploração de um
apoio de praia simples, nos termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de
5 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de Setembro,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/94, de
20 de Agosto.

3 � Local da concessão � Barra, freguesia de Gafanha da Na-
zaré, concelho de Ílhavo.
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4 � Prazo da concessão � o prazo da concessão é de 10 anos,
contados a partir da data da celebração do contrato, e poderá ser
objecto de uma única prorrogação, pelo período de dois anos, medi-
ante requerimento da concessionária, apresentado com a antecedên-
cia mínima de um ano em relação ao respectivo termo, o qual será
sujeito a aprovação da concedente.

5 � Exame do processo e fornecimento de cópias � o proces-
so de concurso e os documentos complementares podem ser exa-
minados na sede da APA, S. A., conforme indicado no n.º 1, nos
dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
13 horas e 30 minutos às 17 horas, a partir do dia seguinte à data
de publicação deste anúncio e até ao dia anterior ao do acto públi-
co do concurso.

Serão fornecidas cópias do processo de concurso na Tesouraria
da APA, S. A., localizada na morada indicada no n.º 1, a partir da
data de publicação deste anúncio e até 14 dias da data do acto
público, no prazo de 5 dias após a recepção do pedido escrito, e
mediante o pagamento, no acto da solicitação, de 100 euros, acres-
cido de IVA à taxa legal em vigor, a liquidar em numerário ou cheque
visado passado à ordem da APA � Administração do Porto de
Aveiro, S. A.

6 � Apresentação das propostas � as propostas terão de dar en-
trada até às 17 horas do dia 28 de Março de 2003.

As propostas poderão ser entregues directamente na sede da APA,
S. A., na morada referida no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

Optando pela remessa por correio, o concorrente será o único
responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não poden-
do apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos
documentos se verificar depois de esgotado o prazo para a entrega
das propostas, de falta, irregularidade de apresentação ou violação
de qualquer invólucro.

A proposta e os documentos que a acompanham deverão ser re-
digidos em língua portuguesa ou, quando tal não seja possível, acom-
panhados por tradução devidamente legalizada ou em relação à qual
se declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso � ao acto público do concurso
poderá assistir quem o pretenda, mas apenas nele poderão intervir
os representantes dos concorrentes devidamente credenciados para
o efeito.

O acto público terá lugar na sede da APA, S. A., a partir das 10 ho-
ras do dia 31 de Março de 2003.

8 � Cauções: 

Caução de 1000 euros em garantia do exacto e pontual cumpri-
mento das obrigações que os concorrentes assumem com a
apresentação das suas propostas;

Caução de 5000 euros em garantia do exacto e pontual cumpri-
mento das obrigações contratuais, e que será prestada dentro
dos oito dias úteis subsequentes à notificação da adjudicação.

9 � Modalidade de associação de empresas:

a) Ao concurso podem concorrer empresas ou agrupamentos
de empresas que declarem a intenção de se constituírem em
consórcio externo;

b) Nos casos previstos na alínea anterior, as empresas ou agru-
pamentos de empresas associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato de concessão, numa única
entidade, sob forma de consórcio externo ou ACE (agrupa-
mento complementar de empresas), em regime de respon-
sabilidade solidária passiva, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, e Lei n.º 4/73, de
4 de Junho, respectivamente.

10 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes obri-
gam-se a manter a validade das suas propostas pelo prazo de 90 dias,
automaticamente prorrogado por igual período, salvo se, até ao ter-
mo daquele prazo, requererem algo em contrário.

11 � Apreciação das propostas e critérios de avaliação e adjudi-
cação da concessão:

a) A apreciação das propostas será realizada mediante a apli-
cação de critérios que conduzam à selecção da proposta mais
vantajosa, perspectivando, em especial, a melhor solução
arquitectónica e construtiva encontrada, contrapartidas
oferecidas ao concedente e experiência dos concorrentes
na actividade a desempenhar;

b) Os critérios de apreciação, aos quais foi atribuída uma pon-
deração por ordem decrescente de importância, são os se-
guintes:

Critérios Ponderação

Solução arquitectónica e construtiva e valên-
cias do apoio de praia .................................. 50 %

Renda da concessão .......................................... 30 %
Experiência do concorrente ............................. 20 %

12 � Causas de não adjudicação � a APA, S. A., reserva-se o
direito de não adjudicar a concessão objecto do concurso quando haja
forte presunção de conluio entre os concorrentes ou quando todas
as propostas apresentarem condições consideradas desvantajosas pela
concedente.

13 � Fase de negociação � o acto de escolha do concorrente
com o qual a APA, S. A., celebrará o contrato de concessão poderá
ser precedido, no âmbito do concurso, de uma fase de negociação
com os dois concorrentes que apresentem as propostas melhor clas-
sificadas, atentos os critérios de apreciação previstos no n.º 11 e no
programa de concurso.

14 � Propostas com variantes � não são admitidas propostas
com qualquer variante ao estabelecido no caderno de encargos.

16 de Janeiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João Pedro Braga da Cruz. 1000193313

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL � REFER, E. P.

Projecto Travessia Norte-Sul

Aviso

Concurso público «FE 406 � Empreitada de electrificação
do troço Coina/Pinhal Novo (excl.) da Linha do Sul»

Relativamente ao concurso acima mencionado, informa-se que
foram prestados esclarecimentos aos concorrentes, encontrando-se
cópia dos mesmos junto às peças patentes a concurso.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Braamcamp Sobral. 3000090684

Aviso

Concurso público «GE 426 � Empreitada de electrificação
do troço Pinhal Novo (excl.)/Setúbal da Linha do Sul»

Relativamente ao concurso acima mencionado, informa-se que
foram prestados esclarecimentos aos concorrentes, encontrando-se
cópia dos mesmos junto às peças patentes a concurso.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Braamcamp Sobral. 3000090687

SIMTEJO � SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS
DO TEJO E TRANCÃO, S. A.

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços para ela-
boração do projecto de execução para a adaptação e
completamento da estação de tratamento de águas
residuais de Alcântara.

1 � A entidade adjudicante é a SIMTEJO � Saneamento Inte-
grado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., com sede na Ave-
nida dos Defensores de Chaves, 45, 3.º, 1000-112 Lisboa (telefone:
213107900; fax: 213107901).

2 � O objecto do concurso público é a prestação de serviços para
elaboração do projecto de execução para a adaptação e
completamento da estação de tratamento de águas residuais de Al-
cântara. CPV 74142120-3.

3 � Os serviços serão prestados em Lisboa.
4 � O prazo de execução máximo é de quatro meses e meio.
5 � Exige-se a indicação pelos concorrentes dos nomes e habili-

tações profissionais dos responsáveis pela prestação dos serviços, que
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devem ter efectuado projectos de execução, nos últimos cinco anos,
em pelo menos três estações de tratamento de águas residuais para
aglomerados com mais de 500 000 habitantes equivalentes, e em cada
uma das respectivas especialidades. A experiência deverá abranger o
processo (fase líquida e sólida), ventilação, tratamento de odores,
para além de experiência comprovada na concepção de ETAR para
servir sistemas unitários. O coordenador da equipa deverá ter pelo
menos 10 anos de experiência em dimensionamento processual de
estações de tratamento de águas residuais. Face ao prazo limitado,
os técnicos indicados deverão ficar ligados em exclusividade a este
projecto.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
objecto do concurso.

7 � Não é permitida a apresentação de alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como de propostas variantes.

8 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possu-
am as condições legais adequadas ao exercício da actividade em
causa.

9 � a) O processo de concurso poderá ser solicitado à SIMTEJO �
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., com
sede na Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 3.º, 1000-112 Lisboa
(telefone: 213107900; fax: 213107901).

b) A data limite para pedido do processo de concurso é o dia 17 de
Março de 2003.

c) O fornecimento do processo e documentos complementares é
feito mediante o pagamento de 600 euros (com exclusão do IVA), a
pagar em dinheiro, cheque ou vale de correio a favor da entidade
adjudicante.

10 � a) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo,
na SIMTEJO � Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e
Trancão, S. A., Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 2.º, 1000-
-112 Lisboa.

b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 7 de
Abril de 2003.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português.

11 � O acto público do concurso realizar-se-á pelas 9 horas e
30 minutos do dia 8 de Abril de 2003 na SIMTEJO � Saneamen-
to Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., Avenida
dos Defensores de Chaves, 45, 2.º, 1000-112 Lisboa. São autori-
zados a intervir no acto público do concurso os concorrentes ou
seus representantes, credenciados e mandatados expressamente
para o efeito.

12 � A avaliação do valor técnico da proposta será feita tendo
em consideração os seguintes factores e respectivas ponderações:

i) Valor técnico da proposta � 50 %;
ii) Preço � 40 %;

iii) Prazo e cronograma de execução � 10 %.

13 � As propostas serão válidas por 60 dias contados a partir da
data de entrega das mesmas. Se necessário, este prazo considerar-se-
-á prorrogado, por consentimento tácito dos concorrentes que nada
requeiram em contrário, por iguais períodos.

14 � O adjudicatário garantirá por caução de 5 % do preço total
da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das obrigações que
assume com a celebração do contrato.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 12 de Fevereiro de 2003.

Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da
União Europeia � 12 de Fevereiro de 2003.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 12 de Fevereiro de 2003.

Data da recepção do anúncio para publicação no Serviço de Pu-
blicações Oficiais das Comunidades Europeias � 12 de Fevereiro de
2003.

12 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Alberto Mineiro Aires. 3000090572

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso rectificativo

Concurso público da empreitada «Cemitério Municipal de
Monchique � 2.ª fase», publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 272, de 25 de Novembro de 2002, a
pp. 25 380 e 25 381.

Avisam-se todos os interessados de que foi alterado o valor para
efeitos de concurso, referido na alínea c) do n.º 3 do anúncio de con-
curso, que passa a ser de 1 586 416,13 euros, que não inclui o im-
posto sobre o valor acrescentado.

Tal rectificação reporta-se também ao ponto 14 do programa de
concurso.

As propostas documentadas deverão ser entregues até às 16 horas
e 30 minutos do 30.º dia após a data de publicação do aviso rectifi-
cativo no Diário da República, nos termos do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Concelho pelas 11 horas do 1.º dia útil seguinte ao
termo do prazo para apresentação das propostas.

23 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000090475

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso n.º 86/CP/DCCA/DAG/02

Concurso público para «Fornecimento de uma pá car-
regadora de pequena capacidade». (Processo n.º 86/CP/
2002.)

Rectificação

Nos termos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, torna-se público que, no âmbito do processo do concurso
público identificado em epígrafe, foram prestados esclarecimentos
que se anexaram às peças do referido concurso.

Mais se informa que o prazo limite para entrega das propostas
foi prorrogado para o dia 6 de Março de 2003, até às 16 horas, e
que o acto público foi adiado para o dia 7 de Março de 2003, às 10 ho-
ras.

As peças do concurso poderão ser consultadas todos os dias úteis,
das 9 às 16 horas, na Direcção Municipal de Infra-Estruturas e Sa-
neamento, Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, Ga-
binete de Gestão Financeira, sita na Rua da Boavista, 9, 1200-
-066 Lisboa, e no Centro de Documentação do Edifício Central do
Município, Campo Grande, 25, 1.º, F, 1749-099 Lisboa.

Publique-se no Diário da República, no Boletim Municipal e em
dois jornais diários.

28 de Janeiro de 2003. � O Director Municipal dos Serviços
Centrais, José Adelino Mourato Testas. 3000090635

Aviso n.º 92/CPI/DCCA/DAG/2002

Concurso público internacional para o fornecimento de
um «Sistema de comunicações de emergência e se-
gurança de Lisboa». (Processo n.º 92/CPI/2002.)

Rectificação

Nos termos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, torna-se público que, no âmbito do processo do concurso
público internacional identificado em epígrafe, foram prestados es-
clarecimentos que se anexaram às peças do referido concurso.

Mais se informa que o prazo limite para entrega das propostas
foi prorrogado para o dia 27 de Fevereiro de 2003, até às 16 horas,
e que o acto público foi adiado para o dia 28 de Fevereiro de 2003,
às 10 horas.

As peças do concurso poderão ser consultadas, todos os dias úteis,
das 9 às 16 horas, no Departamento do Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil, sito na Rua do Cardeal Saraiva, 1070-045 Lisboa, e no
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Centro de Documentação do Edifício Central do Município, Campo
Grande, 25, 1.º, F, 1749-099 Lisboa.

Publique-se no Jornal Oficial da União Europeia, no Diário da
República, no Boletim Municipal e em dois jornais diários.

28 de Janeiro de 2003. � O Director Municipal dos Serviços
Centrais, José Adelino Mourato Testas. 3000090637

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Anúncio rectificativo n.º 23/2002

Requalificação do campo de futebol pelado para arrel-
vamento sintético no Centro Desportivo Municipal de
Tarouca.

Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal
de Tarouca:

Faz público as seguintes rectificações aos n.os 4, 11, alínea d),
e 13 do anúncio n.º 190, datado de 2002, de abertura do concurso da
empreitada «Requalificação do campo de futebol pelado para arrel-
vamento sintético no Centro Desportivo Municipal», que foram
publicados com inexactidão:

No n.º 4, onde se lê:

«O prazo de execução da obra é de 270 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.»

deve ler-se:

«O prazo de execução da obra é de 90 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.»

No n.º 11, alínea d), onde se lê:

«Outras condições mínimas de carácter económico ou téc-
nico � as fixadas no ponto 19 do programa de concurso e, em
especial, a comprovação de execução de pelo menos três obras
do mesmo tipo da obra em concurso (grandes campos de jogos,
executados nos últimos três anos); o montante de cada uma das
obras referidas deverá ser de valor não inferior a 285 000 eu-
ros.»

deverá ler-se:

«Outras condições mínimas de carácter económico ou téc-
nico � as fixadas no ponto 19 do programa de concurso e, em
especial, a comprovação de execução de pelo menos quatro
obras do mesmo tipo da obra em concurso (grandes campos de
jogos, executados nos últimos três anos); o montante de cada
uma das obras referidas deverá ser de valor não inferior a
285 000 euros.»

No n.º 13, onde se lê:

«Critério de adjudicação da empreitada:

Preço (P) � 50 % (atribuindo-se valor 0 às propostas com
preço superior ou inferior a 25 % da proposta base);

Valia técnica (VT) � 50 %.

Subfactores a considerar:

Preço � nenhum;

Valia técnica:

Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10 %;
Lista dos preços unitários (LP) � 10 %;
Programa de trabalhos (PT) � 30 %, que inclui:

Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento e qualidade dos mesmos ade-

quados à obra;

Plano de pagamentos (PP) � 10 %;
Memória descritiva e justificativa, que inclua, nomea-

damente, a composição e características técnicas dos
materiais e soluções propostas e respectiva concor-
dância com as CTE requeridas e, bem assim, o modo
de execução dos trabalhos a executar na empreita-
da e respectiva coerência com os critérios de
longevidade da obra (MD) � 40 %;

Classificação final (CF):

CF = 0,5 × P + 0,5 × [0,1 × NJ + 0,1 × LP + 0,3 ×
× PT + 0,1 × PP + 0,4 × MD]»

deverá ler-se:

«Critério de adjudicação da empreitada:

Preço (P) � 50 % (atribuindo-se valor 0 às propostas com
preço superior ou inferior a 25 % da proposta base);

Valia técnica (VT) � 50 %.

Subfactores a considerar:

Preço � nenhum;
Valia técnica:

Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10 %;
Lista dos preços unitários (LP) � 30 %;
Programa de trabalhos (PT) � 30 %, que inclui:

Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento e qualidade dos mesmos ade-

quados à obra;

Plano de pagamentos (PP) � 10 %;
Memória descritiva e justificativa, que inclua, nomea-

damente, a composição e características técnicas dos
materiais e soluções propostas e respectiva concor-
dância com as CTE requeridas e, bem assim, o modo
de execução dos trabalhos a executar na empreita-
da e respectiva coerência com os critérios de
longevidade da obra (MD) � 20 %;

Classificação final (CF):

CF = 0,5 × P + 0,5 × [0,1 × NJ + 0,3 × LP + 0,3 ×
× PT + 0,1 × PP + 0,2 × MD]»

Em virtude desta rectificação, o prazo para apresentação das pro-
postas neste concurso público é prorrogado por mais 30 dias a con-
tar da data de publicação do presente anúncio.

7 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Caetano
Teixeira Ferreira. 3000090412
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 17 de Janei-
ro de 2003, foi atribuída a utilidade turística a título definitivo ao
Hotel Marquês de Pombal, com a classificação de 4 estrelas, sito na
Avenida da Liberdade, 243, freguesia do Coração de Jesus, concelho
e distrito de Lisboa, de que é proprietária e exploradora a sociedade
ROMAINVESTE � Investimentos Turísticos, S. A., com sede em
Lisboa.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5.º, n.º 1,
alínea a), 7.º, n.os 1 e 3, e 11.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, e nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, valendo pelo prazo de sete anos con-
tado a partir da data de emissão da licença de utilização turística
pela Câmara Municipal de Lisboa, em 30 de Julho de 2001, ficando,
nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de
5 de Dezembro, dependente do cumprimento dos seguintes condicio-
namentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para
a classificação de hotel de 4 estrelas;

b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alte-
ração do projecto aprovado ou das características arquitec-
tónicas do edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to no artigo 22.º daquele diploma, a empresa proprietária ou explo-
radora do estabelecimento fica isenta, relativamente à propriedade
e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à Ins-
pecção-Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da
licença de utilização turística pela Câmara Municipal de Lisboa, em
30 de Julho de 2001, por um prazo correspondente ao legalmente
estabelecido para efeitos de isenção de contribuição autárquica � sete
anos �, de acordo com o artigo 43.º do Estatuto dos Benefícios Fis-
cais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, isto é, de 3 de Julho
de 2001 até 30 de Julho de 2008.

27 de Janeiro de 2003. � Pela Comissão, Manuel Rocha.
3000088640

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 17 de Janei-
ro de 2003, foi atribuída a utilidade turística a título definitivo ao
Hotel Riu Falésia, com a classificação de 4 estrelas, sito na Quinta
do Milharó, freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira, dis-
trito de Faro, de que é proprietária FALÉSIA � Urbanização das
Praias do Algarve, S. A.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5.º, n.º 1,
alínea a), 7.º, n.os 1 e 3, e 11.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, e nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, valendo pelo prazo de sete anos con-
tado a partir da data de emissão da licença de utilização turística
pela Câmara Municipal de Albufeira, em 15 de Março de 2002, fi-
cando, nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, dependente do cumprimento dos seguintes
condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para
a classificação de hotel de 4 estrelas;

b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alte-
ração do projecto aprovado ou das características arquitec-
tónicas do edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to no artigo 22.º daquele diploma, a empresa proprietária ou explo-
radora do estabelecimento fica isenta, relativamente à propriedade
e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à Ins-
pecção-Geral das Actividades Culturais desde a data de emissão da
licença de utilização turística por um prazo correspondente ao le-
galmente estabelecido para efeitos de isenção de contribuição autár-
quica � sete anos �, de acordo com o artigo 43.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de
Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, isto é,
de 15 de Março de 2002 até 15 de Março de 2009.

27 de Janeiro de 2003. � Pela Comissão, Manuel Rocha.
3000088666

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação de repa-
rador e instalador de contadores de tempo de estaci-
onamento n.º 301.25.03.6.007.

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e para os efeitos da Portaria n.º 710/89, de
22 de Agosto, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de
Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Junho, é
reconhecida a qualificação à empresa:

Nome: Carlos Manuel Estima Oliveira,
Endereço: Avenida do Comendador Ferreira de Matos, 779,

4450-125 Matosinhos,

na qualidade de reparador e instalador, estando autorizado a realizar
a primeira verificação a contadores de tempo de estacionamento
novos e a colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os sím-
bolos do controlo metrológico nos locais de selagem previstos nos
respectivos esquemas constantes dos processos arquivados no Insti-
tuto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

20 de Janeiro de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

3000087284
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Centro

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Joaquim Guedes, Filho & Genros, S. A., com sede na Estrada
Nacional n.º 2, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Arcozelo
das Maias e Corredoura (por Zona Industrial), com o seguinte itine-
rário:

Arcozelo das Maias; Quintela; Lavagueira; Póvoa de Ussa; Vila
Chã; Santa Cruz; Prova; Nespereira; cruzamento p/Porto
Ferreiro; Fábrica Martifer; Fábrica Carmo; Travassós (cruza-
mento); Vilarinho (cruzamento); Zona Industrial; Devesa (cru-
zamento); Escola Secundária; Oliveira de Frades (Central de
Camionagem); Cabeço; Souto de Lafões; Cunhedo (cruzamen-
to); Ferreiros; Bandonagens; Corredoura (escola), e
Corredoura.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de
31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar
da data da presente publicação, para o que podem consultar o res-
pectivo processo na Delegação de Transportes do Centro, sita na
Avenida de Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

17 de Janeiro de 2003. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000087306

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Joaquim Guedes, Filho & Genros, S. A., com sede na Estrada
Nacional n.º 2, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Fornelo e
Oliveira de Frades (via Sejães), com o seguinte itinerário:

Fornelo; Porcelhe; Santa Cruz; Prova; Nespereira; Pinheiro de
Lafões; Sejães; cruzamento para Casal; Sequeiró; cruzamento
para Videira; Olheirão, e Oliveira de Frades.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de
31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar
da data da presente publicação, para o que podem consultar o res-
pectivo processo na Delegação de Transportes do Centro, sita na
Avenida de Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

17 de Janeiro de 2003. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000087310

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Joaquim Guedes, Filho & Genros, S. A., com sede na Estrada
Nacional n.º 2, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, requereu
a concessão de uma carreira regular de passageiros entre Arcozelo
das Maias e Oliveira de Frades (via Soutinho e Porto Ferreiro), com
o seguinte itinerário:

Arcozelo das Maias, Soutinho, Borralhais, Feitalinho, Antelas,
cruzamento p/Sobreiro, cruzamento p/Nespereira, cruzamen-
to p/Porto Ferreiro, Porto Ferreiro, Couço, Ponte Fora,
Travassós, Zona Industrial, Vilarinho, Escola Secundária,
Oliveira de Frades (Central de Camionagem), em substituição
da carreira Oliveira de Frades-Porto Ferreiro que a empresa
explora.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de
31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar
da data da presente publicação, para o que podem consultar o res-

pectivo processo na Delegação de Transportes do Centro, sita na
Avenida de Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

17 de Janeiro de 2003. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000087314

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade
e Segurança Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

A instituição adquiriu personalidade jurídica mediante a participa-
ção efectuada pela autoridade eclesiástica competente, nos termos
do artigo 45.º do estatuto citado e recebida em 1 de Agosto de 1995
no ex-Centro Regional de Viseu.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 40/02, a fl. 86 do livro
n.º 6 das fundações de solidariedade social e considera-se efectuado
em 10 de Outubro de 2001, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social Paroquial da Silvã de Cima.
Sede � freguesia de Silvã de Cima, concelho de Sátão, Viseu.
Fins � contribuir para a promoção integral de todos os paro-

quianos, coadjuvando serviços públicos competentes ou as
instituições particulares, num espírito de solidariedade huma-
na, cristã e social.

4 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090641

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular
de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada em 30 de Julho de 2001
pela autoridade eclesiástica competente e o respectivo registo foi
lavrado pelo averbamento n.º 4 à inscrição n.º 53/82, a fls. 67 e
67 v.º do livro n.º 1 das irmandades da misericórdia e considera-se
efectuado em 4 de Setembro de 2001, nos termos do n.º 2 do arti-
go 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Gaia (anteriormente denominada «Irmandade
da Misericórdia de Vila Nova de Gaia»).

Sede � Rua de Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia.

5 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090642

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular
de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21/01, a
fl. 133 v.º do livro n.º 8 das associações de solidariedade social e
considera-se efectuado em 17 de Abril de 2002, nos termos do n.º 2
do artigo 13.º do regulamento acima citado.
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Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Casa Seis � Associação para o Desenvol-
vimento Comunitário, Instituição Particular de Solidariedade
Particular.

Sede � Rua da Fundação D. Pedro IV, lote 3, Loja Mira Sintra,
Cacém.

6 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090645

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

A instituição adquiriu personalidade jurídica mediante a participa-
ção efectuada pela autoridade eclesiástica competente, nos termos
do artigo 45.º do estatuto citado, e recebida em 4 de Outubro de 2002
no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 41/02, a fl. 86 v.º do livro
n.º 6 das fundações de solidariedade social e considera-se efectuado
em 4 de Dezembro de 2000, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social Paroquial de Santa Marinha do
Zêzere.

Sede � freguesia de Santa Marinha do Zêzere, concelho de
Baião, Porto.

Fins � contribuir para a promoção integral de todos os habi-
tantes, coadjuvando os serviços públicos competentes ou as
instituições particulares, num espírito de solidariedade huma-
na e social.

6 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090647

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo da alteração dos estatutos da instituição particular
de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa
colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 113/02,
a fl. 95 do livro n.º 5 das associações de solidariedade social e
considera-se efectuado em 23 de Setembro de 2002, nos termos do
n.º 2 do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro de Dia de Proença-a-Velha.
Sede � freguesia de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-

-Nova.

6 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090652

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

A instituição adquiriu personalidade jurídica mediante a participa-
ção efectuada pela autoridade eclesiástica competente, nos termos
do artigo 45.º do estatuto citado, e recebida em 17 de Junho de 2002
no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 2/03, a fl. 88 v.º do livro
n.º 6 das fundações de solidariedade social e considera-se efectuado
em 16 de Julho de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regu-
lamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte,

Denominação � Centro Social Paroquial de Sanfins de Ferreira.
Sede � Sanfins de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira,

Porto.
Fins � contribuir para a promoção integral de todos os habi-

tantes, coadjuvando os serviços públicos competentes ou as
instituições particulares, num serviço de solidariedade huma-
na, cristã e social.

6 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090655

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento apro-
vado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidarie-
dade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva
de utilidade pública.

A instituição adquiriu personalidade jurídica mediante a participa-
ção efectuada pela autoridade eclesiástica competente, nos termos
do artigo 45.º do estatuto citado, e recebida em 11 de Fevereiro de
2002 no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 1/03, a fl. 88 do livro n.º 6
das fundações de solidariedade social e considera-se efectuado em 6 de
Dezembro de 2001, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do regula-
mento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � Centro Social Paroquial de Parada de Todeia.
Sede � freguesia de Parada de Todeia, concelho de Paredes,

Porto.
Fins � contribuir para a promoção integral de todos os habi-

tantes, coadjuvando os serviços públicos competentes ou as
instituições particulares, num espírito de solidariedade huma-
na e social.

6 de Fevereiro de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000090746

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio

Processo n.º 395/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A. � Sociedade Aberta.
Requerido � Mateus Henrique Pereira da Silva.

Maria da Conceição Coelho, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Abrantes:

Faz saber que por sentença de 13 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Mateus
Henrique Pereira da Silva, com domicílio na Rua de António Fari-
nha Pereira, 34, Alferrarede, 2200-024 Alferrarede, tendo sido fi-
xado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Rui Manuel Correia Fazenda, com
endereço na Rua dos Bombeiros Voluntários, 6, 4.º, esquerdo, 2200-
-205 Santarém.

16 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria da Con-
ceição Coelho. � A Oficial de Justiça, Fernanda Diogo Delgado.

3000090583

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 34/03.3TBABF.
Falência (requerida).
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Requerente � J. Umbelino da Silva Monteiro, S. A.
Requerida � MATRIARTE � Comércio de Materiais de Constru-

ção, L.da

A juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Albufeira:

Faz saber que são citados os credores da requerida
MATRIARTE � Comércio de Materiais de Construção, L.da, iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503580694, sociedade por quotas
constituída em 16 de Fevereiro de 1996, publicado no Diário da
República, de 16 de Fevereiro de 1996, com sede na Rua de Bar-
tolomeu Dias, lote 12-A, rés-do-chão direito, 8200 Albufeira, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Janeiro de 2003.

9 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegível.) �
O Oficial de Justiça, Carlos Alberto Correia. 3000090733

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Processo n.º 184/03.6TBBCL.
Falência (requerida).
Requerente � MADEIVIANA � Soc. Com. Madeiras de Viana, L.da

Requerido � Joaquim Silva Araújo.

Artur Dionísio Vale S. Oliveira, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Barcelos:

Faz saber que são citados os credores do requerido Joaquim Silva
Araújo, com domicílio no lugar de Penas, Barcelos, 4775-203 Ne-
greiros, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

Faz ainda saber, nos termos do artigo 21.º, segunda parte, do CPE-
REF, aos trabalhadores da requerente que por este 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Barcelos corre um processo de falência (re-
querida) contra a referida empresa.

A petição deu entrada na Secretaria em 13 de Janeiro de 2003.

15 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Artur Dionísio Vale
S. Oliveira.� O Oficial de Justiça, Romão Araújo. 1000193317

Anúncio

Processo n.º 310/03.5TBBCL.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Jorge Alberto Frias Dias.

Artur Dionísio Vale S. Oliveira, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Barcelos:

Faz saber que são citados os credores do requerido Jorge Alberto
Frias Dias, identificação fiscal n.º 168055422, bilhete de identidade
n.º 4866334, com domicílio na Urb. Calçadas, lote 51, B 6-A, Cai-
xa 1724, Barcelos, 4750-123 Arcozelo, Barcelos, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPE-
REF).

No mesmo prazo deverão pronunciar-se, querendo, sobre a no-
meação do liquidatário judicial.

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Janeiro de 2003.

27 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Artur Dionísio Vale
S. Oliveira. � A Oficial de Justiça, Aurélia Lucinda Mendonça.

3000090452

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 497/03.7TBBRG.
Falência (requerida).
Requerente � MADEIVIANA � Soc. Com. Madeiras de Viana, L.da

Requerida � Toros Ibérios, L.da

Ana Paula Pereira Amorim, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Braga:

Faz saber que são citados os credores da requerida Toros Ibérios,
L.da, com sede no lugar da Igreja, Aveleda, 4710 Braga, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da última publicação do anúncio, deduzirem opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra pro-
vidência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 13 de Janeiro de 2003.
O prazo acima indicado é contínuo, correndo durante as férias

judiciais. Se esse prazo terminar em dias em que os tribunais estive-
rem encerrados transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente
afixado no local que a lei determina.

21 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira
Amorim. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira. 1000193314

TRIBUNAL DA COMARCA DE CHAVES

Anúncio

Processo n.º 193/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaya (Portugal).
Requerido � José Araújo e outro(s).

O Dr. Jorge Gonçalves, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Chaves:

Faz saber que por sentença de 22 de Janeiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido José Ara-
újo, com domicílio na Rua do Sol, Restaurante Costa do Sol, 51,
5400 Chaves, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o gestor Carolino José Rodri-
gues Caetano, residente na Quinta das Heras, Vivenda 3, 5400-
-476 Chaves.

23 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Gonçalves. �
O Oficial de Justiça, Quintas. 3000088316

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 614/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público e outro(s).
Requerida � Nospex Têxteis, L.da

Álvaro Marques, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Covilhã:

Faz saber que por sentença de 25 de Janeiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Nospex
Têxteis, L.da, identificação fiscal n.º 503413216, com sede na Tra-
vessa do Forno, 2, rés-do-chão, 6200-103 Covilhã, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Vítor Manuel Ramos, com
endereço na Urbanização de Valverde, lote 41, loja A, Covinhas,
2400-022 Leiria.

28 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Álvaro Marques. �
O Oficial de Justiça, Carmo Fernandinho. 3000088719
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TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio

Processo n.º 266/03.4TBEPS.
Falência (requerida).
Requerente � Leonel dos Santos Bordalo Ribeiro.
Requerido � Manuel Mota Mendes Pinto e outro(s).

A Dr.ª Paula Cardoso, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Esposende:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Manuel Mota
Mendes Pinto, estado civil: desconhecido, com domicílio na Rua de
Alfredo Keil, 429, 1.º, esquerdo, Porto, 4000 Porto, e Ermelinda
Manuel Gingeira F. Martins Pinto, estado civil: desconhecido, com
domicílio na Rua de Alfredo Keil, 429, 1.º, esquerdo, Porto,
4000 Porto, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 31 de Janeiro de 2003.

6 de Fevereiro de 2003. � A Juíza de Direito, Paula Cardoso. �
A Oficial de Justiça, Lurdes Costa. 3000090267

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 528/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Serafim Pereira, L.da

Requerido � Alberto Carlos Lopes Oliveira.

Faz-se saber que são citados todos os credores do requerido Al-
berto Carlos Lopes Oliveira, casado, empresário em nome indivi-
dual, com estabelecimento e última residência conhecida na Rua de
Jaime Cortesão, 6167, Fafe, e actualmente ausente em parte incer-
ta, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Setembro de 2002.

23 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Sérgio Afonso C. Pi-
mentel. � O Oficial de Justiça, Fernando Fonseca. 3000090258

TRIBUNAL DA COMARCA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Anúncio

Processo n.º 257/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Figueiró dos Vi-

nhos.
Requeridos � Luís Manuel Martins do Carmo e outro(s).

Faz-se saber que por sentença de 21 de Janeiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Luís
Manuel Martins do Carmo, casado, nascido em 16 de Maio de 1964,
natural da freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, com
nacionalidade portuguesa, identificação fiscal n.º 170923126, bilhe-
te de identidade n.º 7058719, emitido em 8 de Novembro de 2000
por Leiria, válido até 8 de Dezembro de 2010, com domicílio na
Agria Grande, 3260 Figueiró dos Vinhos, e esposa, Fátima Mendes
da Silva Martins, casada, nascida em 11 de Outubro de 1966, natural
da freguesia da Sé Nova, concelho de Coimbra, com nacionalidade
portuguesa, identificação fiscal n.º 197983251, bilhete de identidade
n.º 8153108, emitido em 18 de Maio de 1998 por Leiria, válido até
18 de Novembro de 2003, com domicílio na Agria Grande, 3260 Fi-
gueiró dos Vinhos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publi-
cação do competente anúncio no Diário da República, o prazo para
os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no
disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Paula Peres, com endere-
ço na Praça do Município, 12, 1.º e 2.º, Anadia, 3780-215 Anadia.

22 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Susana Oliveira
Ferrão. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro. 3000087296

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÍLHAVO

Anúncio
Processo n.º 75/03.0TBILH.
Falência (requerida).
Requerente � Plásticos Ferrando, S. L.
Requerida � NOVIZONA � Importação, Exportação, L.da

A Dr.ª Maria Teresa Jesus Coimbra, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Ílhavo:

Faz saber que são citados os credores da requerida NOVIZONA �
Importação, Exportação, L.da, identificação fiscal n.º 503375730,
com sede na Rua da Lagoa, 100, 3830 Ílhavo, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 17 de Janeiro de 2003.

21 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Teresa Jesus
Coimbra. � O Oficial de Justiça, Paulo Martins. 3000090489

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 73/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Miguel António Cocó Arriaga.
Requerida � GONÇALMARCO � Ind. Hoteleiras, L.da

Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida GONÇAL-
MARCO � Ind. Hoteleiras, L.da, com sede na Rua de Emília das
Neves, 35-A, Lisboa, 1500 Lisboa, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 21 de Janeiro de 2003.

28 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000090626

Anúncio
Processo n.º 54/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Cuf Têxteis, S. A.

O Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são notificados os credores da requerente Cuf Têx-
teis, S. A., com sede na Rua de Tierno Galvan, torre 3, 604, Lisboa,
de que, por decisão de 3 de Fevereiro de 2003, proferida nos presen-
tes autos, foi designado o dia 31 de Março de 2003, pelas 14 horas
e 30 minutos, para a realização da assembleia de credores no edifí-
cio deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do
CPEREF.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
22 de Fevereiro de 2002 e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas nor-
mais de expediente.

5 de Fevereiro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000090557

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 103/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing � SEL, S. A.
Requerido � Álvaro José Arsénio Pinto.
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Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Álvaro José
Arsénio Pinto, estado civil: desconhecido, com domicílio no Bairro
C. H. E. Zambujalense, banda IV, 29, Zambujal, Sesimbra, 2970 Se-
simbra, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 29 de Janeiro de 2003.

5 de Fevereiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000090621

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 199/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � INFINANÇA � Indústria SGPS, S. A.

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 8 de Novembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida INFI-
NANÇA � Indústria Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S. A., identificação fiscal n.º 502489308, com sede na Praceta do
Alto da Milha, Vivenda Casablanca, Estoril, Cascais, tendo sido fi-
xado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

23 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000090628

Anúncio

Processo n.º 141/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Whirlpool, Portugal Electrodomésticos, L.da

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 20 de Janeiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Fernando
dos Santos Gil, L.da, identificação fiscal n.º 501577475, com sede
na Rua de Sebastião da Gama, 8, 4.º, esquerdo, Casal de São Brás,
Amadora, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

21 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000090620

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Processo n.º 213/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � PREQUEL � Produt. de Material Eléctrico, S. A.
Presidente da comissão de credores � Banco Comercial Português,

e outro(s).

São notificados os credores da requerente PREQUEL � Produt.
de Material Eléctrico, S. A., com sede na Estrada de D. Miguel, 1429,
São Cosme, Gondomar, de que, por decisão de 27 de Janeiro de 2003,
proferida nos presentes autos, foi designado o dia 6 de Maio de 2003,
pelas 9 horas e 30 minutos, para a realização da assembleia de cre-
dores no edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no arti-
go 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de re-
cuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 80 dias o período de estudo e observação [arti-
go 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e, bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto
no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
26 de Setembro de 2002 e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas nor-
mais de expediente.

28 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000090260

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 90/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � EUROPASTEL � Pão Quente e Pastelaria, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 18 de Novembro de 2002, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
EUROPASTEL � Pão Quente e Pastelaria, L.da, com sede na Pra-
ceta de João Moreira, 17, São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no arti-
go 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o solicitador José Augusto da
Costa Bento da Silva, com endereço na Rua de Bento Carqueja, 217,
1.º, Oliveira de Azeméis.

11 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

1000193315

Anúncio

Processo n.º 44/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � MADEIVIANA � Soc. Com. Madeiras de Viana, L.da

Requeridos � António Fernando Rodrigues Silva e outra.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António Fer-
nando Rodrigues Silva e Maria de Fátima Costa Couto, residentes na
Rua de Lá, Gemunde, 4470 Maia, para, no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Janeiro de 2003.

21 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

1000193312

Anúncio

Processo n.º 55/03.6TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António José Lucena Rocha e mulher.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António José
Lucena Rocha, identificação fiscal n.º 133080650, residente na Rua
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do Visconde de Setúbal, 275, 4200-499 Porto, e Natércia Felgueiras
Seabra Durão, identificação fiscal n.º 191012645, residente na Rua
do Visconde de Setúbal, 275, 4200-499 Porto, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPE-
REF).

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Janeiro de 2003.

28 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000090454

Anúncio

Processo n.º 25/03.4TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Sanyo Portugal Electrónica, S. A.
Requerida � Equipolar, Electrodomésticos, Áudio e Vídeo, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Equipolar,
Electrodomésticos, Áudio e Vídeo, L.da, com sede na Rua de Ál-
vares Cabral, 77, 4400-017 Vila Nova de Gaia, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3,
do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 8 de Janeiro de 2003.

5 de Fevereiro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva.

3000090541

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho

Por deliberação do conselho administrativo da Universidade dos
Açores de 24 de Outubro de 2002:

É autorizado o contrato de avença com o Dr. Carlos Pereira de Brito,
com a remuneração mensal de 1000 euros, no montante global de
4000 euros, a que acrescerá o IVA que for devido, cuja despesa
tem cabimento nas verbas do Projecto DRUGEN PROID 110, por
conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 1 de Outubro
de 2002 e até 31 de Janeiro de 2003.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2002. � O Administrador, Vagner Cordeiro
da Silva. 3000078548

Despacho

Por despacho do pró-reitor da Universidade dos Açores de 16
de Outubro de 2002:

É autorizado o contrato de avença com Mara Correia Moreno, com
a remuneração mensal de 649 euros, a que acrescerá o IVA que
for devido, cuja despesa tem cabimento nas verbas do Projecto
PROID 39, PRAXIS/3/3.2/HORT/2143/95, por conveniência ur-
gente de serviço, com efeitos desde 1 de Outubro e até 31 de De-
zembro de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2002. � O Administrador, Vagner Cordeiro
da Silva. 3000078776

Despacho

Por deliberação do conselho administrativo de 2 de Dezembro
de 2002:

É autorizada a renovação do contrato de avença com Sílvia de Fá-
tima Batista de Carvalho Rocha, com a remuneração mensal de
1202,60 euros, a que acresce o IVA que for devido, por conve-
niência urgente de serviço, por um ano, com efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2003.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Dezembro de 2002. � O Administrador, Vagner Cordeiro
da Silva. 3000082541

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de oito
lugares de assistente de acção educativa � estagiário

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 3 de Fevereiro do ano em curso, foram nome-
adas para oito lugares de assistente de acção educativa � estagiário
as seguintes candidatas:

Carla Susana Pereira Carvalho.
Daniela Maria Fonseca Pires.
Elisa Raquel de Melo Loureiro.
Etelvina Moura Mendes.
Luísa Nazaré Almeida Rodrigues.
Marisol Lucas Conceição.
Sandra Marinela Nabais de Carvalho Almeida.
Susana Henriques Marques Tavares,

cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 212, de 13 de Setembro de 2002.

A aceitação do lugar deverá ser feita no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Eloi
Morais Correia. 3000090404

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de pessoal auxiliar � cantoneiro de limpeza

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 3 de Fevereiro do ano em curso, foram no-
meadas para dois lugares de cantoneiro de limpeza as seguintes can-
didatas:

Maria Albertina da Cruz Nunes.
Maria de Fátima Conceição Teixeira,

cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 193, de 22 de Agosto de 2002.

A aceitação do lugar deverá ser feita no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

3 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Eloi
Morais Correia. 3000090408

CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, no uso da compe-
tência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei em regime de substitui-
ção para o cargo de chefe de divisão de Obras Particulares e Urba-
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nismo, a partir de 17 de Dezembro de 2002, o engenheiro técnico
civil especialista António Mendes Murtinho.

A presente nomeação cessa aquando da posse definitiva do novo
chefe de divisão de Obras Particulares e Urbanismo.

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro Marques. 3000090370

Aviso

Direito à carreira � Nomeação

Torna-se público que, no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, nomeio definitivamente o engenheiro técnico civil, do
grupo de pessoal técnico, António Mendes Murtinho (que exercia,
em comissão de serviço, o cargo de chefe de divisão de Obras Par-
ticulares e Urbanismo e que adquiriu, entretanto, o direito à promo-
ção) para o lugar de engenheiro técnico civil, do grupo de pessoal
técnico, na categoria de principal, escalão 1, com efeitos desde 15 de
Janeiro de 1999, tendo entretanto progredido para a categoria de
especialista, escalão 1, com efeitos desde 15 de Janeiro de 2002, ao
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 198/91, de 29 de Maio, artigo 18.º do Decreto-Lei 323/89, de
26 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 34/93, de
13 de Fevereiro, e n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro.

[Isento de visto de Tribunal de Contas, nos termos do disposto
no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro Marques. 3000090371

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal de 2 de Janeiro de 2003, foi nome-
ada, por urgência e conveniência de serviço, com efeito a partir da
data do despacho, para o lugar de técnico de contabilidade e admi-
nistração de 2.ª classe a estagiária que obteve a classificação final de
estágio de 16 valores, Sónia Isabel Belém Mendes.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, de acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado
com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Ri-
beiro Marques. 3000090393

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro de
2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso das com-
petências que lhe foram delegadas em matéria de gestão de recursos
humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de dois lugares de
operário principal, carreira de mecânico, do grupo de pessoal operá-
rio altamente qualificado, do quadro de pessoal deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, extinguindo-
-se com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 4/88,

publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.
5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 518/99, de
10 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que consta do mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

até ao termo do prazo fixado reúnam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes do n.º 1 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para a qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedien-
te, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literári-
as, residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e
número de telefone, se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos,
sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia = 6 horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
a classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de con-
curso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Félix Falcão Araújo.
1.º vogal efectivo � engenheiro Carlos Alberto Gonçalves

Barbosa.
2.º vogal efectivo � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.
1.º vogal suplente � Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã.
2.º vogal suplente � arquitecto Agostinho José Carvalho

Pizarro Silveira Bravo.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090285

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro de
2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso das com-
petências que lhe foram delegadas em matéria de gestão de recur-
sos humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia se-
guinte da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de especialista principal, carreira de desenhador de construção ci-
vil, do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal
deste município.

2 � O concurso é válido para a vaga anunciada, extinguindo-se
com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no anexo II da Portaria

n.º 351/87, de 29 de Abril.
5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do arti-
go 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

até ao termo do prazo fixado reúnam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, 18 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para a qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedien-

te, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literári-
as, residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e
número de telefone, se o houver).

11.2 � Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.3 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.4 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.5 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos,
sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia = 6 horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
a classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de con-
curso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Manuel Carlos Costa Marinho.
1.º vogal efectivo � arquitecto Carlos Jorge Cunha Correia de

Oliveira.
2.º vogal efectivo � engenheira Adosinda das Dores Silva Basto

Pereira.
1.º vogal suplente � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.
2.º vogal suplente � Dr. António José Veloso Araújo Valente.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000090288

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro de
2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso das com-
petências que lhe foram delegadas em matéria de gestão de recursos
humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de 1.ª clas-
se, carreira de desenhador de construção civil, do grupo de pessoal
técnico-profissional, do quadro de pessoal deste município.

2 � O concurso é válido para a vaga anunciada, extinguindo-se
com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
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4 � Conteúdo funcional � o descrito no anexo II da Portaria
n.º 351/87, de 29 de Abril.

5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do arti-
go 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

até ao termo do prazo fixado reúnam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para a qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedien-
te, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literári-
as, residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e
número de telefone, se o houver).

11.2 � Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.3 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.4 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.5 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos,
sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia = 6 horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,

o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a
classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de concurso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Manuel Carlos Costa Marinho.
1.º vogal efectivo � arquitecto Carlos Jorge Cunha Correia de

Oliveira.
2.º vogal efectivo � engenheira Adosinda das Dores Silva Basto

Pereira.
1.º vogal suplente � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.
2.º vogal suplente � Dr. António José Veloso Araújo Valente.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000090294

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro de 2002,
proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso das competênci-
as que lhe foram delegadas em matéria de gestão de recursos huma-
nos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno de acesso geral para provimento de dois lugares de operário
principal, carreira de mecânico de instrumentos de precisão, do gru-
po de pessoal operário altamente qualificado, do quadro de pessoal
deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, extinguindo-
-se com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no anexo ao Decreto-Lei

n.º 144/2002, de 20 de Maio.
5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 518/99, de
10 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que consta do mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

até ao termo do prazo fixado reúnam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes do n.º 1 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para a qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
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constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedien-
te, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literári-
as, residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e
número de telefone, se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos,
sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia = 6 horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
a classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de con-
curso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Félix Falcão Araújo.
1.º vogal efectivo � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.
2.º vogal efectivo � engenheiro Luís Filipe Martins Rodrigues.
1.º vogal suplente � engenheira Lucília Flora Queirós Dias
2.º vogal suplente � Dr. Pedro José Sousa da Mota Barbosa.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000090298

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro de
2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso das com-

petências que lhe foram delegadas em matéria de gestão de recursos
humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares de
assistente administrativo principal, carreira de assistente adminis-
trativo, do grupo de pessoal administrativo, do quadro de pessoal
deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, extinguindo-
-se com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 38/88, da

SEALOT, alínea c) do n.º 1, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro.

5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do arti-
go 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que

até ao termo do prazo fixado reúnam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para a qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifi-
cação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedien-
te, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literári-
as, residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e
número de telefone, se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos,
sob pena de não serem considerados.
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12 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia = 6 horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
a classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de con-
curso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Dr. Félix Falcão Araújo.
1.º vogal efectivo � vereador engenheiro Manuel Carlos Costa

Marinho.
2.º vogal efectivo � Dr. Pedro José Sousa da Mota Barbosa.
1.º vogal suplente � engenheiro Carlos Alberto Gonçalves Bar-

bosa.
2.º vogal suplente � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090308

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se, da carreira técnica profissional de biblioteca e do-
cumentação, do grupo de pessoal técnico-profissional.

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro
de 2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso da
competência à data em si delegada em matéria de gestão de recursos
humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso na carreira técnica profissional de biblioteca e documenta-
ção, do grupo de pessoal técnico-profissional, tendo em vista o pre-
enchimento de um lugar vago na categoria de técnico profissional
de 2.ª classe, do quadro de pessoal deste município.

É de referir que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas
de emprego para pessoas com deficiência, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido exclusiva-
mente para o provimento do lugar referido e caducará com o seu
preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Ou-
tubro, 407/91, de 17 de Outubro, 247/91, de 10 de Julho, 276/95, de
25 de Outubro, e demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � o constante do mapa II anexo ao
Decreto-lei n.º 247/91, de 10 de Julho, publicado no Diário da Re-
pública, 1.ª série-A, n.º 156.

5 � O local de trabalho é a área do concelho de Barcelos.
6 � O vencimento será o previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98,

de 30 de Dezembro, referente ao escalão 1 (índice 192) da referida

categoria, e as condições de trabalho são as vigentes para os funcio-
nários e agentes da administração local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � Poderão candidatar-se todos os indivíduos que até ao ter-

mo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas satisfaçam
os requisitos gerais de admissão, de acordo com o n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � habilitação com curso de formação
técnico-profissional na área de biblioteca e documentação, confor-
me dispõe a alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, ou indivíduos habilitados com o 11.º ano
de escolaridade, detentores de curso de formação nas áreas de bibli-
oteca e documentação, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 247/91, de 10 de Julho, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 276/95, de 25 de Outubro.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, elaborado nos termos gerais, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Barcelos, conjuntamente com a documentação
que o deva acompanhar, e entregue pessoalmente nesta autarquia
(Secção de Processamento Administrativo e Remunerações), ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado para a entrega das candidaturas, para a Câmara
Municipal de Barcelos, Largo do Município, 4750-323 Barcelos.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número e data do bilhete de identidade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Os candidatos com deficiência deverão ainda mencionar no
requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto nos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

8.3 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
indicando, nomeadamente, a experiência profissional ante-
rior relevante para o exercício das funções do lugar a con-
curso;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais (au-
têntico, autenticado ou fotocópia);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.3.1 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 7.1 do presente aviso, devendo, no entanto, o candidato declarar
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
dessas alíneas contidas no referido ponto.

8.3.2 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.
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10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova teórica escrita de conhecimentos, de carácter eliminató-
rio, com duração de duas horas;

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular:

Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área para a qual o concurso é aberto, bem
como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração;

Formação profissional � ponderam-se as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos
a concurso;

Habilitações académicas � pondera-se a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Entrevista profissional de selecção � sociabilidade, senti-
do de responsabilidade, motivação profissional.

11.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam de actas de
reuniões do júri do concurso, que podem ser consultadas pelos can-
didatos.

11.3 � A prova teórica escrita de conhecimentos (PEC) incidirá
sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio);

O quadro de transferência de atribuições e competências para
as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

O quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);

Carta Ética � Dez Princípios Éticos da Administração Pública;
Noções gerais de biblioteconomia;
Rede de leitura pública � legislação, funcionamento e princi-

pais tipos de bibliotecas;
Selecção, aquisição, carimbagem, registo, catalogação e classi-

ficação de documentos;
Tipos de catálogo e alfabetação de fichas;
Tipos de utilizador e tipos de leitura;
Animação de bibliotecas;
Recursos e serviços das bibliotecas municipais.

12 � Na classificação adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que na prova teórica
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores, sendo esta obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF =
 4PEC + 3AC + 3EPS

10

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova teórica escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

13 � Afixação das listas � a relação de candidatos admitidos
e excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixa-
das no rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho, Praça do
Município, em Barcelos, e publicitadas nos termos do disposto
nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14 � Composição do júri � o júri do presente concurso terá a
seguinte composição:

Presidente � Dr. Mário Constantino A. L. Silva Lopes, vice-
-presidente.

Vogais efectivos:

Dr. Victor Manuel Martins Pinho da Silva.
Dr.ª Maria Cláudia Carvalho Milhazes.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã.
Dr.ª Maria Fernanda Maia Areia Ferreira.

14.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

6 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090437

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria técnico profissional de 2.ª classe, da
carreira técnica profissional de secretariado, do grupo
de pessoal técnico-profissional.

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por despacho de 21 de Outubro
de 2002, proferido pelo vereador Castanheira Nunes, no uso da
competência à data em si delegada em matéria de gestão de recursos
humanos pelo meu despacho n.º 6/2002, de 14 de Janeiro, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso na carreira técnica profissional de secretariado, do grupo de
pessoal técnico-profissional, tendo em vista o preenchimento de um
lugar vago na categoria de técnico profissional de 2.ª classe, do qua-
dro de pessoal deste município.

É de referir que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas
de emprego para pessoas com deficiência, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido exclusiva-
mente para o provimento do lugar referido e caducará com o seu
preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 29/2001, de 3 de Fevereiro, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Ou-
tubro, 407/91, de 17 de Outubro, e demais legislação aplicável.

4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 1/90, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro.

5 � O local de trabalho é a área do concelho de Barcelos.
6 � O vencimento será o previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98,

de 30 de Dezembro, referente ao escalão 1 (índice 192) da referida
categoria, e as condições de trabalho são as vigentes para os funcio-
nários e agentes da administração local.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � Poderão candidatar-se todos os indivíduos que até ao ter-

mo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas satisfaçam
os requisitos gerais de admissão, de acordo com o n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � possuir um dos cursos previstos na
alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
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Dezembro, adequado ao exercício das funções de técnico profissio-
nal de secretariado.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, elaborado nos termos gerais, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, conjuntamente com a documenta-
ção que o deva acompanhar, e entregue pessoalmente nesta autar-
quia (Secção de Processamento Administrativo e Remunerações),
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas, para a
Câmara Municipal de Barcelos, Largo do Município, 4750-323
Barcelos.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, situação militar, se for caso
disso, número e data do bilhete de identidade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Os candidatos com deficiência deverão ainda mencionar no
requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto nos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

8.3 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
indicando, nomeadamente, a experiência profissional ante-
rior relevante para o exercício das funções do lugar a con-
curso;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais (au-
têntico, autenticado ou fotocópia);

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.3.1 � É dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 7.1 do presente aviso, devendo, no entanto, o candidato declarar
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
dessas alíneas contidas no referido ponto.

8.3.2 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documento comprovativo.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova teórica escrita de conhecimentos, de carácter eliminató-
rio, com duração de duas horas;

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular:

Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área para a qual o concurso é aberto, bem
como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração;

Formação profissional � ponderam-se as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos
a concurso;

Habilitações académicas � pondera-se a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Entrevista profissional de selecção � sociabilidade, senti-
do de responsabilidade, motivação profissional.

11.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam de actas de
reuniões do júri do concurso, que podem ser consultadas pelos can-
didatos.

11.3 � A prova teórica escrita de conhecimentos (PEC) incidirá
sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio);

O quadro de transferência de atribuições e competências para
as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

O quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);

Carta Ética � Dez Princípios Éticos da Administração Pública;
Técnicas de comunicação escrita; 
Conceitos básicos de informática;
Modo de operar em ambiente Windows.

12 � Na classificação adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que na prova teórica
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores, sendo esta obtida através da aplicação
da seguinte fórmula:

CF =
 4PEC + 3AC + 3EPS

10

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova teórica escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

13 � Afixação das listas � a relação de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas no
rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho, Praça do Municí-
pio, em Barcelos, e publicitadas nos termos do disposto nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Composição do júri � o júri do presente concurso terá a
seguinte composição:

Presidente � Dr. Félix Falcão de Araújo, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheira Adosinda das Dores da Silva Basto Pereira.
Arquitecto Carlos Jorge da Cunha Correia de Oliveira.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã.
Dr. António José Araújo Veloso Valente.

14.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

6 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090445

Aviso

Prorrogação de nomeação em regime
de substituição

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2002, proferido no uso da competên-
cia que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e atendendo ao disposto no n.º 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 9.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, foi prorrogada, por urgente
conveniência de serviço, a nomeação, em regime de substituição, por
mais seis meses, com início no dia 5 de Janeiro de 2003, da enge-
nheira civil Adosinda das Dores da Silva Basto Pereira para o de-
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sempenho das funções do cargo de chefe de divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística.

10 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090460

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 6/03

Nos termos e para os efeitos do artigo 10.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicável à administração local com as adaptações cons-
tantes do Decreto-lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, torna-se pú-
blico que, na sequência de despachos do presidente da Câmara data-
dos de 5 de Agosto, 2 de Setembro e 21 de Novembro de 2002, se
encontram abertos concursos internos gerais para provimento dos
seguintes cargos dirigentes (M/F) do quadro desta autarquia, para
exercerem funções na área do município de Braga:

Concurso A � director de departamento de Recursos Huma-
nos;

Concurso B � chefe da Divisão de Apoio aos Departamentos
Técnicos;

Concurso C � chefe da Divisão de Contabilidade;
Concurso D � chefe da Divisão de Educação e Desporto;
Concurso E � chefe da Divisão de Relações Públicas e Apoio

aos Órgãos Autárquicos;
Concurso F � chefe da Divisão de Renovação Urbana;
Concurso G � chefe da Divisão de Turismo e Defesa do Con-

sumidor.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Requisitos legais de admissão ao concurso:
2.1 � Encontrar-se na situação prevista no n.º 1 do artigo 4.º da

Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, ou seja, reunir cumulativamente os
seguintes requisitos:

Licenciaturas nas áreas das Ciências Sociais e Humanas e Con-
tabilidade para o concurso C;

Integração em carreiras do grupo de pessoal técnico superior;
Seis ou quatro anos de experiência profissional em cargos do

grupo de pessoal técnico superior, respectivamente para o
concurso A e restantes.

2.2 � Encontrar-se na situação prevista no artigo 6.º, n.os 2, 6 e
7, do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ou que estejam
abrangidos pelo disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e ainda no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2.3 � No que se refere ao concurso A, também é requisito sufi-
ciente encontrar-se provido no cargo de chefe de divisão.

3 � Composição dos júris � de acordo com o sorteio realizado
pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos
para Cargos Dirigentes no dia 14 de Janeiro de 2003, a que se refere
a acta n.º 12/03, a constituição dos júris dos concursos é a seguinte:

Director de departamento de Recursos Humanos:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos:

Ilda de Fátima Gomes Esteves Carneiro, vereadora, e
Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, di-
rector municipal.

Vogais suplentes:

Alberto da Costa Fernandes, e Manuel Afonso Perei-
ra Basto, directores municipais.

Chefe da Divisão de Apoio aos Departamentos Técnicos:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos:

Alberto da Costa Fernandes e Manuel Afonso Pereira
Basto, directores municipais.

Vogais suplentes:

Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães e Lu-
ciano da Costa Carvalho Dias, directores munici-
pais.

Chefe da Divisão de Contabilidade:

Presidente � Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vice-
-presidente.

Vogais efectivos:

João Manuel Correia Lima, director de departamen-
to, e João António de Matos Nogueira, vereador.

Vogais suplentes:

Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, direc-
tor municipal, e Ilda de Fátima Gomes Esteves
Carneiro, vereadora.

Chefe da Divisão de Educação e Desporto:

Presidente � Francisco Soares Mesquita Machado, presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

João António de Matos Nogueira, vereador, e João
Manuel Correia Lima, director de departamento.

Vogais suplentes:

Luciano da Costa Carvalho Dias e Miguel Pedro Pires
Ribeiro Antunes Guimarães, directores municipais.

Chefe da Divisão de Relações Públicas e Apoio aos Órgãos
Autárquicos:

Presidente � Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vice-
-presidente.

Vogais efectivos:

Alberto da Costa Fernandes, director municipal, e João
António de Matos Nogueira, vereador.

Vogais suplentes:

João Manuel Correia Lima, director de departamen-
to, e Luciano da Costa Carvalho Dias, director
municipal.

Chefe da Divisão de Renovação Urbana:

Presidente � Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vice-
-presidente.

Vogais efectivos:

Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, direc-
tor municipal, e João António de Matos Nogueira,
vereador.

Vogais suplentes:

Alberto da Costa Fernandes, director municipal, e João
Manuel Correia Lima, director de departamento.

Chefe da Divisão de Turismo e Defesa do Consumidor:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos:

João António de Matos Nogueira, vereador, e Luciano
da Costa Carvalho Dias, director municipal.

Vogais suplentes:

Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador, e Manuel Afon-
so Pereira Basto, director municipal.

4 � Remuneração base � correspondente a 2700,52 euros, acres-
cida de despesas de representação no valor de 289,85 euros, para o
cargo de director de departamento, e 2362,96 euros, acrescida de
despesas de representação de 181,43 euros, para o cargo de chefe de
divisão, e de subsídio de refeição.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I a que se refere
o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
no âmbito das atribuições do respectivo departamento e respectivas
divisões, constantes do Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais, publicado no apêndice n.º 155 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 282, de 6 de Dezembro de 2002.

6 � Legislação aplicável � Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, apli-
cável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável
por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
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n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, bem
como o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e o Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

7 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam da acta n.º 1 da reunião do júri do concurso, sendo facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

7.1 � Na avaliação curricular serão avaliadas as aptidões profis-
sionais dos candidatos para o exercício do cargo dirigente, através
da ponderação dos seguintes factores:

7.1.1 � Experiência profissional geral e específica � será pon-
derado o desempenho efectivo de função na área da actividade para
que o concurso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela
sua natureza e duração e experiência profissional específica.

7.1.2 � Formação profissional � serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional posta a concurso.

7.1.3 � Habilitação académica de base � será ponderado o grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

7.2 � A entrevista profissional de selecção será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício do cargo.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara e entregue directamente no Departamento de Recursos Huma-
nos, sito no Edifício Municipal do Pópulo, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Braga
(Departamento de Recursos Humanos), Edifício do Pópulo, 4704-
-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso, donde constem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias, nomeadamente com especificação do
grau académico e área de formação;

c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o
aviso;

d) Indicação da categoria profissional que detém, serviço a que
pertence e natureza do vínculo;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a
concurso;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar por considerar relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

8.1 � Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, são liminarmente excluídos do concurso os candidatos
que não entreguem ou não façam constar do seu requerimento a de-
claração de que possuem os requisitos legais de admissão a concurso.

8.2 � Os requerimentos são obrigatoriamente acompanhados da
seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde cons-
te, nomeadamente, as funções que exerce e as que desem-
penhou anteriormente e correspondentes períodos, bem
como a formação profissional, com indicação da duração
das acções frequentadas;

b) Certificado de habilitações literárias ou sua fotocópia;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço ao qual o candidato pertence, da qual conste,
inequivocamente, a existência de vínculo à função pública
e o tempo de serviço prestado na categoria, na carreira e
na função pública, bem como o conteúdo funcional, com a
especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

8.3 � As habilitações profissionais devem ser comprovadas por
documento autêntico ou sua fotocópia, emitido pelas entidades pro-
motoras das acções de formação ou habilitações profissionais em
causa.

8.4 � Os candidatos pertencentes ao quadro deste município fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas b) e c) do n.º 8.2 desde que estes já constem dos respectivos
processos individuais e declarem, sob compromisso de honra, a si-

tuação precisa em que se encontram relativamente à situação a que
alude cada uma das alíneas.

8.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8.6 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
9 � As listas de candidatos admitidos serão afixadas, para con-

sulta, nos locais de estilo desta Câmara, conforme as situações pre-
vistas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 15.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000090403

Aviso DRH n.º 7/03

Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público que, na sequência do despacho do
presidente da Câmara datado de 14 de Maio de 2002, se encontra
aberto concurso interno de acesso misto para provimento de cinco
lugares vagos na categoria de assistente administrativo principal,
sendo quatro destinados a funcionários pertencentes ao quadro da
Câmara e um a funcionários que a ela não pertençam, para exercer
funções na área do município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos:

Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, director
municipal, e Maria João Castro Sequeira Braga Pestana
Silva, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

João António de Matos Nogueira, vereador, e João Manuel
Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
3 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular para os funcionários do quadro deste mu-
nicípio;

Prova de conhecimentos para os funcionários que não perten-
çam ao quadro deste município.

3.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e natu-
reza teórica, com duração de três horas:

Programa da prova de conhecimentos e respectiva legislação
necessária à sua realização:

Organização do poder local � Lei Constitucional n.º 1/97,
de 20 de Setembro;

Organização dos Serviços Municipais � Decreto-Lei
n.º 116/84, de 6 de Abril, alterado pela Lei n.º 44/85, de
13 de Setembro, e pela Lei n.º 96/99, de 17 de Julho;

Atribuições das autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro;

Competência dos órgãos representativos das autarquias �
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em ane-
xo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Procedimento administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, na versão do Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Notariado, registo predial e regimes de propriedade � De-
creto-Lei n.º 281/99, de 26 de Junho;

Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/
95, de 14 de Agosto, e suas alterações;

Decreto-Lei n.º 30/2000, de 13 de Março;
Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, e suas alterações;
Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de Maio;
Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro;
Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei

n.º 224/84, de 6 de Julho, e suas alterações;
Código Civil;
Regime Jurídico de Contra-Ordenações � Decreto-Lei

n.º 244/95, de 14 de Setembro, na redacção integral do
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro;

Regime Jurídico de Expropriações � Código das Expro-
priações, Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro;
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Fiscalização do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de
Dezembro;

Regime Jurídico de Tutela Administrativa � Lei n.º 27/96,
de 1 de Agosto;

Finanças locais e Plano Oficial de Contabilidade das Au-
tarquias Locais (POCAL) � Lei n.º 42/98, de 6 de Agos-
to, e Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro;

Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Aquisição de bens e serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho;

Regime Jurídico de Recrutamento e Selecção de Pessoal �
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho;

Regime Jurídico de Carreiras e Categorias � Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro;
Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;
Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 177/95, de 26 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho;
Decreto-Lei n.º 276/95, de 25 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março;
Decreto-Lei n.º 40/2000, de 17 de Março;
Decreto Regulamentar n.º 27/97, de 18 de Junho;
Decreto-Lei n.º 296/91, de 16 de Agosto;
Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho;
Regime Jurídico do Pessoal Dirigente � Lei n.º 49/99, de

22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro;

Regime Jurídico dos Eleitos Locais � Lei n.º 29/87, de
30 de Junho;

Lei n.º 1/91, de 10 de Janeiro;
Lei n.º 11/91, de 17 de Maio;
Lei n.º 127/97, de 11 de Dezembro;
Lei n.º 50/99, de 24 de Junho;
Lei n.º 86/2001, de 10 de Agosto;
Relação Jurídico do Emprego � Decreto-Lei n.º 427/89,

de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Lei n.º 6/92, de 24 de Abril;
Regime Jurídico do Horário de Trabalho � Decreto-Lei

n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Balanço social e auditorias de recursos humanos �

Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 131/96, de 13 de Agosto.;

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Sistema retributivo e Regime Jurídico de Prestações Fami-
liares � Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho; Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio; Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outu-
bro; Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 341/99, de 25 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes �
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime Jurídico de Classificação de Serviço � Decreto Re-
gulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho; Decreto-Lei
n.º 40/85, de 1 de Julho, e Decreto Regulamentar n.º 45/
88, de 16 de Dezembro;

Regime Jurídico de Protecção Social dos Funcionários e
Agentes da Administração Local � Decreto-Lei n.º 118/
83, de 25 de Fevereiro, e tabelas actuais da ADSE;

Regime Jurídico de Aposentação e Sobrevivência �
Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro, com as al-
terações do Decreto-Lei n.º 191-A/79, de 26 de Junho;
Lei n.º 30-C/92, de 26 de Dezembro; Lei n.º 75/93, de
20 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 241/98, de 7 de Agos-
to; Decreto-Lei n.º 142/73, de 31 de Março, e respecti-
vas alterações;

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação � Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

3.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, constam da acta
n.º 1 da reunião do júri do concurso, sendo facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

4 � Formalização das candidaturas:
4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas, pelos assistentes

administrativos que reúnam os requisitos previstos na alínea a) do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, mediante requerimento, dirigido ao presidente
do júri e entregue no Departamento de Recursos Humanos, sito no
Edifício Municipal do Pópulo, pessoalmente, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Braga (De-
partamento de Recursos Humanos), Edifício do Pópulo, 4704-
-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso.

4.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no Edifício Muni-
cipal do Pópulo, deverá constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data
de nascimento, naturalidade, residência, telefone, número
fiscal de contribuinte, número e data do bilhete de identida-
de e serviço que o emitiu);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da data do pre-
sente aviso;

c) Indicação da actual categoria e da data da respectiva nomea-
ção;

d) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas.

4.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste município
deverão fazer prova mediante declaração, emitida pelo serviço de
origem, da natureza do vínculo que possuem à função pública, da
antiguidade de serviço na categoria e carreira e das classificações de
serviço, sob pena de exclusão.

4.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

5 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas nos locais de estilo deste município.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000090406

Aviso DRH n.º 8/03

Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público que, na sequência de despachos do
presidente da Câmara datados de 19 de Novembro de 2002, se
encontram abertos concursos externos de ingresso para provimento
dos seguintes lugares (M/F), nas carreiras e categorias a seguir indi-
cadas, para exercerem funções na área do município de Braga:

Concurso A � carreira técnica superior de engenheiro civil,
categoria � estagiário de engenheiro civil � um lugar;

Concurso B � carreira técnica profissional de construção civil,
categoria � técnico profissional de 2.ª classe � um lugar.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � Especiais:

Concurso A � possuir licenciatura em Engenharia Civil;
Concurso B � possuir como habilitações literárias curso tec-

nológico adequado, curso das escolas profissionais, curso que
confira certificado de qualificação profissional de nível III, ou
curso equiparado, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 310 (962,03 eu-

ros) e índice 192 (595,83 euros), respectivamente para os concur-
sos A e B, nos termos do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.
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3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdos funcionais dos lugares a prover:

Concurso A � o previsto no Despacho n.º 6871/2002, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril;

Concurso B � o previsto no Despacho n.º 1/90, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

5 � Quota de emprego � dar-se-á cumprimento ao previsto no
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, ou
seja, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, devendo para tal declarar no requerimento de admis-
são, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e
o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do
documento comprovativo.

6 � Composição dos júris dos concursos:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos:

Manuel Afonso Pereira Basto, director municipal, e An-
tónio Montes Vieira Barbosa, engenheiro civil principal.

Vogais suplentes:

João António de Matos Nogueira, vereador, e João Manuel
Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
7 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entrevis-

ta profissional de selecção.
7.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita, com

duração máxima de três horas e tolerância de trinta minutos.

Programa da prova de conhecimentos e respectiva legislação
necessária à sua realização:

Concurso A:

Competências dos Órgãos das Autarquias e seu Regime
Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Atribuições das autarquias locais � Lei n.º 159/99, de
14 de Setembro;

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais
de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas
Residuais � Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23
de Agosto;

Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-
Esforçado � Decreto-Lei n.º 349-C/83, de 30 de
Julho;

Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas
de Edifícios e Pontes � Decreto-Lei n.º 235/83, de
31 de Maio;

Regulamento de Betões e Lingantes Hidráulicos �
Decreto-Lei n.º 445/89, de 30 de Dezembro;

Regime Jurídico de Empreitadas e Obras Públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Projecto de traçado e resolução altimétrica de vias de
comunicação;

Concurso B:

Competências dos Órgãos das Autarquias e seu Regime
Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Atribuições das autarquias locais � Lei n.º 159/99, de
14 de Setembro;

Regime Jurídico de Empreitadas e Obras Públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Medição e orçamentação de obras � conhecimentos
ao nível do currículo académico do respectivo cur-
so e conhecimentos de medições relativo a cons-
truções, designadamente no que respeita a elemen-
tos estruturais, revestimentos, infra-estruturas
hidráulicas e acabamentos gerais.

7.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1

das reuniões do júri dos concursos, sendo facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento
de Recursos Humanos, sito no Edifício Municipal do Pópulo, pesso-
almente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para
Câmara Municipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos),
Edifício do Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.

8.2 � Do requerimento, cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no Edifício Muni-
cipal do Pópulo, deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, es-
tado civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, situação militar, morada, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

8.3 � Os candidatos são dispensados da apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos gerais a que se referem as
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, devendo declarar no respectivo requerimento de
admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a si-
tuação precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

8.4 � O requerimento deverá ser acompanhado do certificado de
habilitações literárias, sob pena de exclusão.

8.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final serão
afixadas nos locais de estilo do município.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000090409

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 29 de Janeiro de 2003, nomeei para ocupar quatro lugares de chefe
de secção, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, os seguin-
tes candidatos aprovados em concurso interno de acesso geral aber-
to nos termos do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 21, de 25 de Janeiro de 2003, cuja lista de classificação final foi
homologada dia 8 de Janeiro de 2003, e afixada no próprio dia:

Maria Luísa Martins Morais de Jesus.
Edite de Jesus Pimparel Lopes de Freitas.
Leonel dos Santos Fernandes.
Vítor Manuel Pires Lopes.

Os candidatos deverão aceitar o lugar no prazo de 20 dias conta-
dos a partir da data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica.

[Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas � alí-
nea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Jor-
ge Nunes. 3000090263

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Concurso externo de ingresso com vista ao provimento
de dois lugares de motorista de pesados � grupo de
pessoal auxiliar.

1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
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nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

2 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu
despacho datado de 3 de Janeiro de 2003, foi autorizada a abertura
de concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de
motorista de pesados, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal desta autarquia, nos seguintes termos:

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas pos-
tas a concurso e cessa com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro (aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
preencher é o constante do Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro de
1989, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22.

6 � Local de trabalho � concelho das Caldas da Rainha.
7 � A remuneração base corresponde ao escalão 1, índice 146,

da tabela indiciária prevista no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e
condições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

8 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos, desde que satisfaçam os seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais (constantes no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho):

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória
(4.ª classe para os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, 6.º ano de
escolaridade para os nascidos até 31 de Dezembro de 1980 e 9.º ano
de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981) e
carta de condução adequada.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha, entregue pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedi-
do até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de aber-

tura, identificação, número e data do Diário da República
onde foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados se devidamente comprovados.

9.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia da carta de condução;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;

d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, os quais serão dispensados desde que os can-
didatos declarem no respectivo requerimento, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos nas citadas alíneas.

9.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos prática;
b) Entrevista profissional de selecção.

A graduação final dos concorrentes será expressa de 0 a 20 valo-
res, obtida através da média aritmética simples e de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova prática de conhecimentos � versará sobre a se-
guinte matéria:

10.2.1 � A prova prática de conhecimentos incidirá sobre:

1) Condução de um veículo pesado de carga;
2) Execução de manobras com algum teor de dificuldade;
3) Verificação de conhecimentos de mecânica em situação de

avaria e consequente reparação em veículos pesados;
4) Verificação de conhecimentos sobre manutenção, lubrifica-

ção e limpeza de veículos pesados.

Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacida-
des e aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para a desem-
penho do lugar, ponderando-se os seguintes factores:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

dos lugares a prover.

Cada parâmetro será classificado da seguinte forma:

Muito bom � 5 valores;
Bom � 4 valores;
Suficiente � 3 valores;
Insuficiente � 2 valores.

Para obtenção da classificação de cada candidato na entrevista
profissional de selecção proceder-se-á de acordo com a seguinte
fórmula:

EPS =
 a + b + c + d

4

em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
a = responsabilidade e sentido de organização;
b = capacidade de iniciativa;
c = interesse e motivação profissional;
d = conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

do lugar a prover.

11 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, vice-presi-
dente.
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Vogais efectivos:

Maria da Conceição B. A. Jardim Pereira, vereadora, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro José Manuel Rato da Silva, chefe de divisão de
Execução de Obras.

Vogais suplentes:

Mário Leal dos Santos, encarregado.
Engenheiro César Serrenho Reboleira, engenheiro civil

assessor.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa. 1000193308

Aviso

Concurso externo de ingresso com vista ao provimento
de um lugar de tractorista � grupo de pessoal auxiliar

1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

2 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara datado de 25 de Fevereiro de 2002,
foi autorizada a abertura de concurso externo de ingresso para pro-
vimento de um lugar de tractorista, do grupo de pessoal auxiliar do
quadro de pessoal desta autarquia, nos seguintes termos:

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e cessa com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro (aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
preencher é o constante do Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro de
1989, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22.

6 � Local de trabalho � concelho das Caldas da Rainha.
7 � A remuneração base corresponde ao escalão 1, índice 137,

da tabela indiciária prevista no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e
condições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

8 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos, desde que satisfaçam os seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais (constantes no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho):

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória
(4.ª classe para os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, 6.º ano de
escolaridade para os nascidos até 31 de Dezembro de 1980 e 9.º ano
de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981) e
carta de condução adequada.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha, entregue pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedi-

do até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com referência ao aviso de aber-

tura, identificação, número e data do Diário da República
onde foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados se devidamente comprovados.

9.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia da carta de condução;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-

dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, os quais serão dispensados desde que os can-
didatos declarem no respectivo requerimento, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação
precisa em que se encontrem relativamente a cada um dos
requisitos nas citadas alíneas.

9.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos prática;
b) Entrevista profissional de selecção.

A graduação final dos concorrentes será expressa de 0 a 20 valo-
res, obtida através da média aritmética simples e de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova prática de conhecimentos incidirá sobre:

1) Condução de um tractor;
2) Execução de manobras com algum teor de dificuldade;
3) Verificação de conhecimentos de mecânica em situação de

avaria e consequente reparação;
4) Verificação de conhecimentos sobre manutenção, lubrifica-

ção e limpeza.

Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacida-
des e aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o desem-
penho dos lugares, ponderando-se os seguintes factores:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

dos lugares a prover.

Cada parâmetro será classificado da seguinte forma:

Muito bom � 5 valores;
Bom � 4 valores;
Suficiente � 3 valores;
Insuficiente � 2 valores.

Para obtenção da classificação de cada candidato na entrevista
profissional de selecção proceder-se-á de acordo com a seguinte
fórmula:

EPS =
 a + b + c + d

5
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em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
a = responsabilidade e sentido de organização;
b = capacidade de iniciativa;
c = interesse e motivação profissional;
d = conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

do lugar a prover.

11 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição B. A. Jardim Pereira, vereadora, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro José Manuel Rato da Silva, chefe de divisão de
Execução de Obras.

Vogais suplentes:

Mário Leal dos Santos, encarregado.
Engenheiro César Serrenho Reboleira, engenheiro civil

assessor.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa. 1000193306

Aviso

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de assistente administrativo

1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

2 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu
despacho datado de 3 de Janeiro de 2003, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, concurso externo de ingresso para
provimento de dois lugares de assistente administrativo, do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal.

3 � Foi consultado o Centro de Estudos e Formação Autárquica
para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, estando esta autarquia a aguardar a afec-
tação.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares
postos a concurso e para as vagas que ocorram no prazo de um ano
contado da data da publicação da lista de classificação final, confor-
me o disposto na alínea b) do artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 � O local de trabalho situa-se no município das Caldas da
Rainha.

6 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro (aplicado pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

7 � Conteúdo funcional � corresponde ao descrito para a res-
pectiva carreira no Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da
Administração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

8 � A remuneração base corresponde ao escalão 1, índice 192,
constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e
condições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

9 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os in-
divíduos, desde que satisfaçam os seguintes requisitos:

9.1 � Requisitos gerais (constantes no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho):

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatórios;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

9.2 � Requisitos especiais � de entre indivíduos habilitados com
o 11.º ano de escolaridade ou equivalente.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha, entregue pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedi-
do até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, residência, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata com referência ao aviso de aber-

tura, identificação, número e data do Diário da República
onde foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão conside-
rados se devidamente comprovados;

e) Curriculum vitae detalhado, assinado a actualizado, donde
constem, nomeadamente, a experiência profissional, com
a descrição das funções exercidas e sua duração, bem como
a formação profissional que possui detalhada.

10.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão ao
concurso deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguin-
te documentação:

a) Documento(s) autêntico(s) ou autenticado(s) comprova-
tivo(s) das habilitações literárias de que o candidato seja
titular, podendo o(s) mesmo(s) ser autenticado(s) na Sec-
ção dos Recursos Humanos, perante a apresentação do do-
cumento original;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

c) Documentos comprovativos das habilitações profissionais
(especializações, seminários e acções de formação), dos quais
constem a sua designação, os períodos em que decorreram
e a respectiva duração.

10.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos gerais e específicos (eliminatórias
de per si);

b) Entrevista profissional de selecção.

11.1 � As provas de conhecimentos gerais e específicos serão
escritas e cada uma delas terá a duração de duas horas, será cotada
para 20 valores e terá carácter eliminatório quando a classificação
obtida for inferior a 9,5 valores, e versarão sobre:

A prova de conhecimentos gerais consistirá em:

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-
mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias � Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que
lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002;

Constituição da República Portuguesa;
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Deontologia do serviço público � Diário da República,
n.º 64, de 17 de Março de 1993;

Quadro de Transferência de Atribuições e Competências
para as Autarquias Locais � Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro;

Prova de conhecimentos específicos:

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Medidas para a modernização administrativa � Decreto-
-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 29/2000, de 1 de Março;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local � Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Acesso aos documentos da Administração � Lei n.º 65/93,
de 26 de Agosto, com as alterações que lhe foram in-
troduzidas pelas Leis n.os 8/95 e 94/99, de 16 de Julho;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Central, Regional e Local �
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Declaração
de Rectificação n.º 13/98, de 25 de Agosto, Lei n.º 87-
-B/98, de 31 de Dezembro, Resolução do Conselho de
Ministros n.º 128/99, de 26 de Outubro, Lei n.º 3-B/2000,
de 4 de Abril, Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e Lei
n.º 94/2001, de 20 de Agosto.

11.2 � A entrevista profissional de selecção tem em vista ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
a desempenho dos lugares, ponderando-se os seguintes factores:

EPS =
 a + b + c + d

4
em que:

a = responsabilidade e sentido de organização;
b = capacidade de iniciativa;
c = interesse e motivação profissional;
d = conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional

dos lugares a prover.

Cada parâmetro será valorado de acordo com o seguinte:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

Para a elaboração da lista classificativa será adoptada uma escala
de o a 20 valores, resultando a classificação final dos concorrentes
da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PCG + PCE + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.3 � De acordo com o n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, tanto a prova de conhecimentos gerais
como a de conhecimentos específicos têm carácter eliminatório de
per si, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores em qualquer delas.

11.4 � A classificação final dos candidatos não excluídos resul-
tará da média ponderada das classificações obtidas em cada um dos
métodos de selecção e será expressa na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, conforme o estipulado no n.º 1 do artigo 36.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.5 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos
candidatos resultará da aplicação dos critérios de preferência cons-
tantes no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, competindo ao júri o estabelecimento de outros critérios de
preferência sempre que subsistir igualdade após a aplicação dos cri-
térios acima referidos.

12 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
de acordo com o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, sendo os candidatos avisados por escrito.

14 � O provimento definitivo na categoria de assistente admi-
nistrativo fica condicionado à aprendizagem, durante o período pro-
batório, devidamente comprovada pelo serviço do tratamento de
texto, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

15 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Maria da Conceição B. A. Jardim Pereira, vereadora, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Eugénia Maria Vasques Lopes Sargento Grilo, chefe
de divisão.

Vogais suplentes:

Maria de Lurdes dos Santos Susano Carvalho, chefe de
secção dos Recursos Humanos.

Dr. João Francisco Real Barradas, director de departamen-
to de Administração Geral.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
José da Costa. 1000193304

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso de nomeação n.º 31/2003-SRH

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 5 de Fevereiro de 2003, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei a can-
didata aprovada no estágio, Rita Lourenço Marques Pereira, candi-
data ao concurso a que se refere o aviso n.º 234/2001-SRH, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 131, de 6 de Junho, para
preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, licen-
ciatura em Ciências da Comunicação � variante de Jornalismo, nos
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com a alínea f)
do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e
após a aplicação dos métodos de selecção constantes nos n.os 7.1
e 7.2 do aviso de abertura do concurso já referido.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000193299

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Nomeação de pessoal

Por despacho do presidente da Câmara de 17 de Janeiro de
2003:

Maria do Céu Nunes Silva Rosa Moreira e Maria da Graça Correia
Andrade � nomeadas definitivamente, procedendo concurso in-
terno de acesso limitado, para os lugares de chefe de secção do
quadro de pessoal desta autarquia, com o vencimento correspon-
dente ao escalão 1, índice 330.
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As interessadas dispõem de 20 dias a contar do dia seguinte à pu-
blicação do presente aviso no Diário da República para aceitarem
os referidos lugares.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 3000090261

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso n.º 18/2003/DAGRH/DGFRH

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que, por despacho proferido no passado dia 24 de Janeiro pelo
vereador dos Recursos Humanos, Dr. Manuel Rebanda, ao abrigo
da competência delegada pelo presidente da Câmara Municipal atra-
vés do seu despacho n.º 13/02, de 24 de Janeiro de 2002, publici-
tado pelo edital n.º 13/2002, datado do dia 28 do mesmo mês, e na
sequência de dispensa de realização de estágio proposta pelo júri
do concurso externo de ingresso para admissão de dois estagiários
da carreira de técnico de contabilidade e administração, Anabela
dos Santos Alves e Luís Miguel de Freitas Balhau foram nomeados
provisoriamente, até 11 de Novembro de 2003, nos lugares de
técnico de contabilidade e administração de 2.ª classe, nos termos
previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro.

Os nomeados deverão assinar os respectivos termos de posse no
prazo legal de 20 dias contados da data de publicação do presente
aviso no Diário da República.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.

7 de Fevereiro de 2003. � Por subdelegação, o Director do De-
partamento de Administração Geral e Recursos Humanos, Gilberto
Lopes. 3000090428

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho,
foram transferidos para o quadro desta Câmara Municipal, para idên-
ticas categorias às que detinham, os seguintes funcionários do qua-
dro da Junta de Freguesia de Fão, nos termos do artigo 25.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro:

Alfredo Manuel de Campos Ferreira, operário da carreira de
cantoneiro, do grupo de pessoal operário semiqualificado.

Carlos Alberto Sá Ribeiro, operário da carreira de jardineiro, do
grupo de pessoal operário qualificado.

José Alberto Ferreira Soares, operário da carreira de cantoneiro,
do grupo de pessoal operário semiqualificado.

Teresa Silva do Paço Lopes, operário da carreira de jardineiro,
do grupo de pessoal operário qualificado.

Os funcionários deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis
contados da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

30 de Janeiro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 3000090014

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do pelouro de Recursos Humanos datado de 30 de Janeiro
de 2003, foi deferido o pedido da Câmara Municipal de Estremoz,
para requisição, pelo período de um ano, nos termos do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, do arquitecto assessor principal An-

tónio Alexandre Bouça Ferreira, funcionário do quadro privativo
desta entidade, com efeitos reportados a 5 de Fevereiro de 2003.

3 de Fevereiro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000090729

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do vereador do
pelouro de Recursos Humanos e Formação de 30 de Janeiro de 2003,
e ao abrigo de competência delegada por despacho do presidente da
Câmara de 18 de Janeiro de 2002, nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, encontra-se aberto concurso exter-
no de ingresso no quadro de pessoal, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da publicação deste aviso no Diário da República, para pro-
vimento dos seguintes lugares:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior.
1.1.1 � Arquitecto de 2.ª classe � duas vagas.
2 � Natureza do concurso � externo de ingresso.
3 � Validade do concurso � é válido para as duas vagas postas a

concurso e ainda para as que vierem a verificar-se no prazo de um
ano, contado a partir da data da publicitação da lista de classificação
final.

4 � Local de trabalho � o local de trabalho será a área do con-
celho de Évora, sendo as condições de trabalho as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

5 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-
xar de acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 � Fundamentação legal � o presente concurso rege-se pelo
disposto na seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e demais legislação aplicável.

6.1 � O ingresso nesta carreira fica condicionado à aprovação,
em estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior
a Bom (14 valores), previsto pela alínea d) do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e regulado pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

6.2 � No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � Conteúdo funcional � encontra-se descrito genericamente
no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho � fun-
ções de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e
processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, exe-
cutadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar
a decisão superior, requerendo uma especialização e formação básica
de nível de licenciatura.

8 � Constituem requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais de admissão � licenciatura em Arqui-
tectura.

9 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as can-
didaturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de reque-
rimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
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Évora, ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na
Divisão de Recursos Humanos e Formação, e entregue pessoalmente
nesta Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou envi-
ado pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, con-
tando neste caso a data do registo, para: Câmara Municipal de Évora,
Praça do Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas (com identificação da média final
do curso);

c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como
do Diário da República em que foi publicado este aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado pelo
candidato;

b) Certificado de habilitações literárias.

10.1 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98 (indicados no n.º 8.1
deste aviso), de 11 de Julho, devendo os candidatos declarar nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um deles.

10.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em casos de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das declarações.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

11 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será efec-
tuada através de:

Prova escrita de conhecimentos específicos � com carácter
eliminatório, classificada de 0 a 20 valores e duração de
duas horas e constará do seguinte:

Estrutura dos Serviços Municipais � integração do
DCHE nessa estrutura (Regulamento Interno dos Ser-
viços da Câmara Municipal de Évora, publicado na
página oficial da Câmara Municipal de Évora da In-
ternet);

Avaliação crítica do PU em vigor no que respeita ao
Centro Histórico (Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 13/2000, publicada no Diário da República,
1.ª série-B, n.º 74, de 28 de Março de 2000);

Sugestões para o próximo Plano de Urbanização de
Évora � Centro Histórico;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Central, Regional e Local (Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro).

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, onde serão avaliadas, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

Cultura geral;
Motivação para o concurso;
Atitude face a problemas profissionais novos;
Capacidade de trabalho em equipa.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da se-
guinte forma:

a) Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
b) Bastante favorável � 14 a 15 valores;
c) Favorável com reservas � 10 a 13 valores;
d) Não favorável � inferior a 10 valores.

Avaliação curricular � em que serão avaliadas as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aber-
to com base na análise do respectivo currículo profissional,
sendo classificados de 0 a 20 valores os seguintes parâmetros:

Habilitação académica de base, nomeadamente a nota fi-
nal do curso;

Acções de formação profissional;
Experiência;
Implementação de projectos e trabalhos realizados.

A classificação final dos candidatos (CL) resultará da média arit-
mética simples entre a valoração obtida na prova escrita de conhe-
cimentos específicos (PECE), na entrevista profissional de selecção
(EPS) e na avaliação curricular (AC) de acordo com a seguinte fór-
mula:

CL =
 PCGE + EPS + AC

3

Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

12 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-
ção final:

12.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados
de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

12.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

13 � Em caso de igualdade de classificação será observado o cri-
tério de desempate referido no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Se ainda subsistir empate após a aplicação do critério aci-
ma referido, preferem os candidatos que obtiverem, por esta ordem,
melhor classificação na prova de conhecimentos específicos, na
entrevista profissional e na avaliação curricular.

15 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
pelos seguintes elementos:

Presidente � Miguel dos Reis Pedroso de Lima, vereador da
Câmara Municipal de Évora.

1.º vogal efectivo � Maria Manuela Oliveira, directora do
Departamento do Centro Histórico de Évora. (*)

2.º vogal efectivo � José Francisco Costa, arquitecto assessor
principal.

1.º vogal suplente � Isabel Maria Coelho, arquitecto assessor.
2.º vogal suplente � Maria Ivone Shore, arquitecto de 2.ª classe.

(*) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.
16 � O provimento do lugar fica dependente da prévia aprova-

ção em estágio a realizar durante um ano, com classificação não
inferior a Bom (14 valores), e de acordo com o ordenamento na
correspondente lista de classificação final, nos termos do disposto
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

17 � O estágio tem carácter probatório com a duração de um
ano, devendo, integrar a frequência de cursos de formação directa-
mente relacionados com as funções a exercer.

18 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à função pública e em regime de comissão de serviço extraordinária
nos restantes casos, de acordo com os Decretos-Leis n.os 265/88, de
28 de Julho, e 427/89, de 7 de Dezembro, artigos 5.º, n.º 1, alínea d)
e 24.º, n.º 1, respectivamente.

19 � A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á na
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética feita com
base:

a) A avaliação do estágio terá em atenção o relatório do es-
tágio a apresentar pelo estagiário, a classificação de servi-
ço relativa aquele período e os cursos de formação profis-
sional que eventualmente venham a ter lugar no decurso do
estágio;

b) Na avaliação do relatório serão considerados, como parâ-
metro de ponderação obrigatória, a estruturação, as carac-
terísticas relevantes do trabalho exercido pelo estagiário, a
profundidade da análise e a capacidade de síntese;

c) A classificação de serviço será atribuída com observância
das regras previstas no Regulamento da Classificação de
Serviço na Função Pública (Decreto Regulamentar n.º 44-
-B/83, de 1 de Junho), ressalva a adaptação do número se-
guinte;
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d) O preenchimento da ficha de notação pelo estagiário de-
verá ter lugar nos cinco dias subsequentes ao termo do
estágio, seguindo-se sucessivamente todos os demais pra-
zos;

e) A avaliação e classificação final competem ao júri de está-
gio, que terá a mesma composição do júri do concurso.

20 � Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

3 de Fevereiro de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Filipe
C. Libório. 3000090735

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado, nos
termos do disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, e alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, o seguinte contrato de avença:

Gonçalo de Meneses Ribeiro Oliveira, coordenador das piscinas
cobertas. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2002. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000090415

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador com competências delegadas datado de 27 de Janeiro de
2003, e na sequência do concurso externo de ingresso para assisten-
te de acção educativa, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 241, de 18 de Outubro de 2002, foi nomeada provisoriamente,
nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, a seguinte candidata:

Renata Silvana Prudente Figueiredo, assistente de acção educa-
tiva.

A lista de classificação final, devidamente homologada, foi afi-
xada no sector de pessoal em 27 de Janeiro de 2003.

Mais se torna público que a esta nomeação foi declarada a urgen-
te conveniência de serviço, com efeitos a partir de 3 de Fevereiro
de 2003. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Janeiro de 2003. � O Vereador Permanente (com compe-
tências delegadas), Rogério Marques de Figueiredo. 3000090418

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador com competências delegadas datado de 28 de Janeiro de
2003, foi nomeado, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 17 de Outubro, o seguinte candidato:

José Luís Oliveira Mendes, engenheiro técnico civil de 2.ª classe.

A lista de classificação final de estágio, devidamente homologa-
da, foi afixada no sector de pessoal em 20 de Janeiro de 2003.

Mais se torna público que a esta nomeação foi declarada a urgen-
te conveniência de serviço, com efeitos a partir de 3 de Fevereiro
de 2003. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Janeiro de 2003. � O Vereador Permanente (por delega-
ção de competências), Rogério Marques de Figueiredo.

3000090424

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador com competências delegadas datado de 27 de Janeiro de
2003, e na sequência do concurso externo de ingresso para condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 268, de 20 de Novembro de 2002, foi no-
meado provisoriamente, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o seguinte
candidato:

Nuno Miguel Pinto Raposo, condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais.

A lista de classificação final, devidamente homologada, foi afi-
xada no sector de pessoal em 14 de Janeiro de 2003.

Mais se torna público que a esta nomeação foi declarada a urgen-
te conveniência de serviço, com efeitos a partir de 3 de Fevereiro
de 2003. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

27 de Janeiro de 2003. � O Vereador Permanente (com compe-
tências delegadas), Rogério Marques de Figueiredo. 3000090421

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 16 de Janeiro de 2003, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de operação de loteamento, para o pré-
dio localizado no lugar de Cabreira, freguesia de Penselo, requerido
em nome de Joaquim Costa Fernandes, que decorrerá pelo prazo de
15 dias úteis, contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo (n.º 140/02)
estará disponível para consulta na Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos).

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos), delas devendo constar a identificação
do reclamante e qualidade em que o faz.

17 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 3000090470

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 16 de Janeiro de 2003, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de operação de loteamento, para o pré-
dio localizado no lugar de Casal de Ledoso ou Paraíso, freguesia de
Selho São Jorge, requerido em nome de IMOPEVIDÉM � Comér-
cio e Imobiliária, S. A., que decorrerá pelo prazo de 15 dias úteis,
contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo (n.º 236/02)
estará disponível para consulta na Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos).

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos), delas devendo constar a identificação
do reclamante e qualidade em que o faz.

17 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 3000090472

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 16 de Janeiro de 2003, vai proceder-se
à discussão pública do pedido de operação de loteamento, para o
prédio localizado no lugar de Casal da Renda, freguesia de Lordelo,
requerido em nome de José Maria Silva Machado, que decorrerá
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pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da sua publi-
cação.

Durante o período de discussão pública, o processo (n.º 195/02)
estará disponível para consulta na Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos).

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos), delas devendo constar a identificação
do reclamante e qualidade em que o faz.

16 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 3000090477

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com o despacho de 17 de Janeiro de 2003, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de operação de loteamento, para o pré-
dio localizado no lugar de Pena, freguesia de Brito, requerido em
nome de Moisés Mendes, que decorrerá pelo prazo de 15 dias úteis,
contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo (n.º 198/02)
estará disponível para consulta na Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos).

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão de Gestão Urbanística
(Serviços de Loteamentos), delas devendo constar a identificação
do reclamante e qualidade em que o faz.

17 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 3000090479

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 17 de Janeiro de 2003,
no uso de competências ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi contratado, em regime de
contrato administrativo de provimento, nos termos do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, pelo período de um ano, com
início em 17 de Janeiro de 2003, por urgente conveniência de ser-
viço, Pedro Ivo Maia Costa Lobo, como estagiário da carreira téc-
nica superior � psicólogo.

O contrato será remunerado pelo escalão 1, índice 310, a que se
refere o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas.

22 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
galhães. 3000090480

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 11/2003-DRH

Abertura de concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de quatro lugares da carreira de fiscal munici-
pal na categoria de principal.

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no arti-
go 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que,
por meu despacho de 14 de Janeiro do ano em curso, proferido ao
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto, pelo prazo de 12 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de quatro lugares da carreira de fiscal municipal na categoria
de principal do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria.

2 � O concurso apenas é válido para os lugares postos a con-
curso, conforme o disposto na alínea a) do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à

administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e aplicado à administração local pelo 412-A/98,
de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção que lhe
foi dada pelo 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local
pelo 409/91, de 17 de Outubro, e 175/98, de 2 de Julho.

4 � O local de trabalho abrange a área do município de Leiria.
5 � A composição do júri será a seguinte:

Presidente � o vereador engenheiro Fernando Brites Carvalho.
Vogais efectivos:

O director do Departamento de Obras Particulares, enge-
nheiro António Carlos Batista Costa, e o chefe da Divi-
são de Fiscalização e Instrução de Processos, engenheiro
José Manuel Barrinhas Ferreira Quintal.

Vogais suplentes:

O chefe da 1.ª Divisão de Obras Particulares, arquitecto
Paulo António Sousa Ramos, e o chefe da 2.ª Divisão
de Obras Particulares, em regime de substituição, João
Carlos Mendes Pinto.

5.1 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.º vogal efectivo.

6 � Requisitos especiais de admissão � de entre fiscais munici-
pais de 1.ª classe com, pelo menos, três anos na respectiva catego-
ria, classificados de Bom, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Métodos de selecção � nos termos dos n.os 1 e 2 do arti-
go 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a avaliação e clas-
sificação dos candidatos far-se-á através de avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção.

A classificação final será atribuída de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF =
 (CS × 2) + (HL × 2) + (EP × 1,5) + (FP × 1,5) + (EPS × 5)

12

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = entrevista profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular:
As designações CS, HL, EP e FP constituem factores de pondera-

ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos di-
versos elementos os seguintes critérios:

Factor de classificação de serviço:
Valores

Muito bom com pontuação de 10 ........................... 20
Muito bom com pontuação de 9 ............................. 18
Bom com pontuação de 8 ....................................... 16
Bom com pontuação de 7 ....................................... 14
Bom com pontuação de 6 ....................................... 12

CS =
 CS1 + CS2 + CS3

3
em que:

CS = média das classificações de serviço;
CS1, CS2 e CS3 = classificações de serviço dos anos rele-

vantes para o efeito.

Factor de habilitação literária:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 19 valores.

Factor de experiência profissional � atender-se-á à seguinte
fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,5) + (c × 0,6)

1,6
em que:

a = tempo de serviço na categoria de fiscal municipal de
1.ª classe;

b = tempo de serviço na carreira de fiscal municipal;
c = tempo de serviço público.
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Para determinação da experiência profissional o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

Valores

Com mais de 20 anos de serviço .................................... 20
Com mais de 10 e até 20 anos de serviço ...................... 18
De 5 a 10 anos de serviço ............................................... 16
Menos de 5 anos .............................................................. 14

Factor de formação profissional � ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionados com a res-
pectiva área, de acordo com os seguintes valores:

Mais de 10 acções � 20 valores;
De 6 a 10 acções � 18 valores;
De 1 até 5 acções � 16 valores;
Sem acções � 14 valores.

Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissional de
selecção visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos para o exercício do cargo, mediante a ponderação
dos parâmetros adequados e será classificada pela aplicação da se-
guinte fórmula:

EPS =
 a + b + c + d + e

5
em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = motivação demonstrada em relação ao desempenho do cargo

a prover.

Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

7.1 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos aci-
ma referidos, competirá ao júri estabelecer outros critérios de prefe-
rência, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º, já citado.

7.3 � Os critérios de classificação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta de reunião do júri do concurso realizada em
15 de Janeiro de 2003.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da
Câmara Municipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria.
O requerimento, bem como os documentos que o devam acompa-
nhar, poderá ser entregue pessoalmente na Repartição Administra-
tiva da mesma Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no
n.º 1 do presente aviso, no qual deverão constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, número, datas de emissão e validade e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número de identificação fiscal,
situação militar, profissão, residência, código postal, tele-
fone e endereço electrónico se tiver);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso.

8.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Documento(s) autêntico(s) ou autenticado(s) comprova-
tivo(s) das habilitações académicas e de outros graus acadé-

micos de que o candidato seja titular, no caso de funcioná-
rios de outros serviços, podendo o(s) mesmo(s) ser
autenticado(s) na Divisão de Recursos Humanos perante a
apresentação do(s) original(is);

b) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço ou organismo de origem, no caso de fun-
cionários de outros serviços, da qual conste, inequivoca-
mente, a natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
as classificações de serviço, com indicação das respectivas
expressões quantitativas e qualitativas, reportadas aos três
últimos anos;

d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

8.2 � A falta de qualquer documento que deva acompanhar o re-
querimento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo
de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação da documentação comprovativa de factos por eles re-
feridos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

8.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 � A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo dis-

posto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
sendo a Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lei-
ria o serviço a que se refere o n.º 2 do artigo 33.º do referido Decre-
to-Lei n.º 204/98.

10 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, sendo a Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Leiria o serviço a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do arti-
go 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

16 de Janeiro de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000193292

Aviso n.º 15/2003-DRH

Concurso externo para admissão de quatro auxiliares
de serviços gerais

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Dezembro de 2002, foi homologada a acta classificativa
dos candidatos aos lugares de auxiliar de serviços gerais, e por despa-
chos de 3 de Janeiro do ano em curso, nomeei para ocuparem os
lugares vagos os candidatos aprovados no concurso, aos quais foi
atribuída a classificação final abaixo mencionada:

Valores

1.º Nuno José de Almeida Veiga .................................. 18,750
2.º Isabel Ferreira Rodrigues ......................................... 17,750
3.º Fernanda Maria Ferreiro Pereira dos Santos .......... 17,625
4.º Maria da Graça Pires Rosinha Pontes .................... 17,125

Os candidatos acima referidos deverão aceitar os lugares no prazo
de 20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

28 de Janeiro de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000193294

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Janeiro de 2003, nomeei para a categoria de cantoneiro de
limpeza do quadro desta Câmara Municipal o candidato Sebastião Pires
Ferreira, que vai ser remunerado pelo escalão 1, índice 150, no va-
lor de 465,50 euros.

O candidato deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto da Costa Cabral. 3000090353
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CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Nomeação/posse

Nos termos do n.º 2.19 do despacho de delegação de competên-
cias de 5 de Dezembro de 2002, faço público que, por despacho da
presidente da Câmara de 31 de Janeiro de 2003, no uso da compe-
tência que lhe é conferida pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do De-
creto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, após homologação da acta
de classificação final, foram nomeados os candidatos aprovados, pro-
venientes do concurso externo de ingresso para provimento dos
lugares abaixo indicados, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 111, de 14 de Maio de 2002:

Três lugares de operário qualificado (cantoneiro de arrua-
mentos):

Fernando Subtil Ramalho � 18,375 valores;
Estêvão Gomes Padilha � 14,425 valores.

A tomada de posse por parte dos nomeados deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro).

Isento de visto do Tribunal de Contas por, atento o disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto, as nomeações já não estarem sujeitas à fisca-
lização prévia daquele Tribunal.

3 de Fevereiro de 2003. � O Director do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos (conforme n.º 2.19 do despacho de delegação
de 5 de Dezembro de 2002), João Pedro Martins Carreira.

1000193309

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Aviso

Discussão pública

António Luís Monteiro Ruas, presidente da Câmara Municipal de
Pinhel:

Torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, por força do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se procede, pela
Câmara Municipal de Pinhel, a discussão pública relativa à alteração
à licença da operação de loteamento com o alvará n.º 79/99, por
iniciativa de Carlos Alberto Paulos, com residência em Pinhel, pelo
que, durante os 15 dias desde a data da publicação deste aviso, pode-
rão os interessados apresentar na secretaria desta Câmara Munici-

pal, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quais-
quer reclamações, observações ou sugestões que julguem com crédi-
to.

A proposta de alterações à referida licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, na Secção de Obras
Particulares do Departamento de Obras e Urbanismo da Câmara
Municipal de Pinhel.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.

3 de Fevereiro de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000090449

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Operação de loteamento urbano

Discussão pública

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, no artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e demais legislação
que se mostre como aplicável, é aberta a discussão pública relativa
ao projecto de loteamento urbano situado no Olival do Arco do
Bispo, freguesia de São Lourenço, propriedade de António da Costa
Correia, pelo período de 15 dias, contados a partir do 8.º dia da
publicação do presente aviso no Diário da República, o qual será
também divulgado através da comunicação social.

O referido loteamento encontra-se em exposição na Câmara
Municipal de Portalegre, Secção de Licenciamento da Divisão de
Planeamento e Estruturação Urbana, em edifício situado na Praça
do Município e nas horas normais de expediente, devendo os inte-
ressados apresentar as suas observações ou sugestões por escrito,
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, em envelope fechado
e contendo obrigatoriamente a identificação, endereço, número e data
do bilhete de identidade.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nando da Mata Cáceres. 3000090767

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Portel datado de 30 de Janeiro
de 2003, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República, concur-
sos internos de acesso geral para provimento de lugares do quadro
de pessoal desta autarquia, de acordo com as especificações do qua-
dro infra:

Referência

A

B

C

D

E

F

G

Técnico superior .....

Técnico-profissional

Técnico-profissional

Técnico-profissional

Técnico-profissional

Operário .................

Operário .................

Arquitecto (área paisagista)

Técnico profissional ..........

Desenhador ........................

Desenhador ........................

Técnico profissional de edu-
cação e desportos.

Operário qualificado ..........

Operário qualificado ..........

Técnico superior principal .........

Técnico profissional especialista

Técnico profissional principal ...

Técnico profissional de 1.ª classe

Técnico profissional de 1.ª classe

Carpinteiro principal ..................

Electricista principal ..................

1

1

1

2

1

3

3

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

Métodos de selecçãoCategoriaCarreiraGrupo de pessoal
Número

de lugares

1 � Os presentes concursos regem-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelos
Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � O local de prestação de trabalho será o município de Portel.
3 � Os métodos de selecção serão os indicados no quadro supra-

-referenciado.

3.1 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo.

3.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, através de uma relação interpessoal.

3.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
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constarão da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que o solicitem.

3.4 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, conforme estipulado pelo artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

4 � Os concursos são válidos para os lugares postos a concurso,
caducando com o seu preenchimento.

5 � Os júris dos concursos terão a seguinte composição:

Concurso referência A:

Presidente � Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Humberto António de Sousa Branco, arquitecto, as-
sessor principal, director de Departamento de Ad-
ministração Urbanística, que também substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Maria Rosa Garcia Cavaco Caeiro, chefe de Di-
visão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Dr. António Álvaro Ferreira de Almeida, assessor
principal.

Nelson da Conceição Dias Victor, arquitecto, adjunto
do presidente da Câmara.

Concurso referência B:

Presidente � Bernardo José Almansa do Nascimento, ve-
reador.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Rosa Garcia Cavaco Caeiro, chefe de Di-
visão Administrativa e Financeira, que também subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Joaquim Manuel Afonso de Almeida, engenheiro elec-
trotécnico, assessor.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presidente.
Luís Camilo Pinto Condeça Gaspar, engenheiro, téc-

nico superior de 2.ª classe.

Concursos referências C e D:

Presidente � Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Rosa Garcia Cavaco Caeiro, chefe de Di-
visão Administrativa e Financeira, que também subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Marta Jacinta Catita da Rosa, técnica superior de
1.ª classe (arquitecta), nomeada chefe de Divisão
de Ambiente e Ordenamento em regime de substi-
tuição.

Vogais suplentes:

Bernardo José Almansa do Nascimento, vereador.
Nelson da Conceição Dias Victor, arquitecto, adjunto

do presidente da Câmara.

Concurso referência E:

Presidente � Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Rosa Garcia Cavaco Caeiro, chefe de Divi-
são Administrativa e Financeira, que também substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Elsa Maria Faias Beijinha, técnico superior de
2.ª classe (psicóloga).

Vogais suplentes:

Bernardo José Almansa do Nascimento, vereador.
Dr. António Álvaro Ferreira de Almeida, assessor

principal.

Concurso referência F:

Presidente � Bernardo José Almansa do Nascimento, ve-
reador.

Vogais efectivos:

Nelson da Conceição Dias Victor, arquitecto, adjunto
do presidente da Câmara, que também substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Luís Camilo Pinto Condeça Gaspar, engenheiro, téc-
nico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presidente.
Francisco Pinto da Fonseca, encarregado geral.

Concurso referência G:

Presidente � Bernardo José Almansa do Nascimento, ve-
reador.

Vogais efectivos:

Luís Camilo Pinto Condeça Gaspar, engenheiro, téc-
nico superior de 2.ª classe, que também substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

António Manuel Rodrigues Mira Moura, técnico pro-
fissional principal.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Clemente Grilo, vice-presidente.
Nelson da Conceição Dias Victor, arquitecto, adjunto

do presidente da Câmara.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, para Câmara Municipal de Portel, Praça
de D. Nuno Álvares Pereira, 7220-375 Portel.

6.1 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, número, arquivo de identifi-
cação e data de emissão do bilhete de identidade, número
de contribuinte fiscal, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Situação profissional (serviço a que pertence, natureza do

vínculo e categoria que detém, bem como a antiguidade na
actual categoria, na carreira e na função pública);

d) Indicação do cargo e concurso a que a candidatura se refere;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-

ver apresentar, por considerarem passíveis de influírem na
apreciação do seu mérito ou constituírem motivo de prefe-
rência legal, os quais, no entanto, só poderão ser tidos em
conta pelo júri se devidamente comprovados.

6.2 � Os requerimentos de admissão serão obrigatoriamente acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações;
c) Declaração autenticada, emitida pelo serviço a que o candi-

dato pertence e reportada ao dia a seguir à publicação do
presente aviso, da qual conste, de maneira inequívoca, a
natureza do vínculo e antiguidade na função pública, carrei-
ra e categoria, bem como a classificação de serviço quanti-
tativa nos anos relevantes para efeitos de concurso;

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado
pelo requerente, com indicação, designadamente, das tare-
fas e funções desenvolvidas pelo candidato e corresponden-
tes períodos, bem como a formação profissional comple-
mentar;

e) Fotocópias autenticadas do(s) comprovativo(s) de acções
de formação;

f) Aos candidatos do quadro da Câmara Municipal de Portel
não é exigida a apresentação da declaração a que se refere
a alínea c), sendo ainda dispensada a apresentação de do-
cumentos comprovativos que se encontrem arquivados no
processo individual.

6.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.
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7 � As relações de candidatos admitidos serão publicitadas nos
prazos estipulados, nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente serão afixadas nos serviços da
Câmara Municipal de Portel, situados na Praça de D. Nuno Álvares
Pereira, 7220-375 Portel.

8 � A convocatória dos candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção será feita oportunamente pelo júri, através
das formas de notificação previstas no Código do Procedimento
Administrativo que se revelem mais adequadas.

9 � As listas de classificação final serão publicitadas nos prazos
estipulados, nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente serão afixadas nos serviços
da Câmara Municipal de Portel, situados na Praça de D. Nuno
Álvares Pereira, 7220-375 Portel, se o número de candidatos for
inferior a 100, e remetidas por ofício registado aos candidatos, ou
publicadas no Diário da República, 3.ª série, se aquele número for
superior.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Norberto
António Lopes Patinho. 3000090744

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 3 de Fevereiro de 2003, foi nomeado em comissão de
serviço por um período de três anos, nos termos do artigo 16.º e
18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração lo-
cal por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o can-
didato António Mateus Filipe, para o lugar de chefe de Divisão de
Obras e Urbanismo, do grupo de pessoal dirigente, do quadro de
pessoal deste município, na sequência do concurso interno geral, aberto
por aviso do Diário da República, 3.ª série, n.º 282, de 6 de De-
zembro de 2002, e publicado no jornal Diário de Notícias em 13 de
Dezembro de 2002.

A referida nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
produzindo efeitos a partir da data do despacho de nomeação, con-
forme previsto no n.º 7 do artigo 18.º da citada Lei n.º 49/99. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Diamantino
Ribeiro André. 3000090349

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de tesoureiro principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2003, e na sequência do
concurso acima referido, foi nomeada para o lugar de tesoureiro
principal a candidata Maria Isabel Alves Rodrigues.

Mais se torna público que a candidata deverá aceitar posse do lu-
gar respectivo no prazo de 20 dias a contar da data do presente aviso
no Diário da República.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto. 1000193307

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso n.º 1/2003/SPAP

Programa de estágios profissionais

Para os devidos efeitos se faz público que foram celebrados con-
tratos de formação em posto de trabalho, ao abrigo da Portaria
n.º 268/97, de 18 de Abril, com as alterações introduzidas pela Por-
taria n.º 1271/97, de 26 de Dezembro, pela Portaria n.º 814/98, de
24 de Novembro, e pela Portaria n.º 286/2002, de 15 de Março, com
Dalila Inês Costa Lobo Marques Escaroupa, Ricardo Manuel Olivei-
ra da Silva Cruz, Ana Cláudia da Cruz Gomes Cunha e Sara Isabel
Rodrigues de Campos, com início em 2 de Dezembro de 2002, pelo
período de nove meses.

23 de Janeiro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Alberto Pereira. 3000090363

Aviso n.º 2/2003/SPAP

Para os devidos efeitos se faz público que, em reunião de Câmara
de 17 de Janeiro de 2003, foi deliberado celebrar um contrato de
prestação de serviços, em regime de avença, com o Dr. António
Jorge Correia de Gouveia Ferreira, com os honorários de 937,50 eu-
ros, no âmbito de medicina no trabalho, pelo período de um ano,
renovável, com efeitos a partir de 22 de Janeiro de 2003.

27 de Janeiro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Alberto Pereira. 3000090367

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DE REI

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de operário principal, do grupo de pessoal ope-
rário qualificado (pedreiro).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente de 15 de Janeiro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de operário principal, do grupo de pessoal operário quali-
ficado (pedreiro).

1 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e Decretos-Leis n.os 427/89, de 7 de De-
zembro, e 409/91, de 17 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga exis-
tente e caduca com o preenchimento da mesma.

3 � Local de trabalho � área do município de Vila de Rei.
4 � Requisitos de admissão a concurso:
4.1 � Gerais � possuir os requisitos gerais definidos no n.º 2 do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5 � Requisitos especiais � nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, podem candidatar-se os operários (pe-
dreiros) com, pelo menos, seis anos na categoria e classificação não
inferior a Bom.

6 � A não verificação dos requisitos previstos nos n.os 4 e 5 do
presente aviso, determina a exclusão do candidato.

7 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido à presidente da Câmara
Municipal de Vila de Rei, podendo ser entregue pessoalmente na
Secção de Pessoal, Arquivo e Expediente, ou enviado pelo correio,
com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado para apresen-
tação da candidatura, para presidente da Câmara Municipal de Vila
de Rei, Praça Família Mattos e Silva Neves, 6110-174 Vila de Rei,
dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, residência, número e data do
bilhete de identidade que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte e número de telefone);

b) Situação profissional, com indicação da categoria que o
candidato detém, serviço a que pertence e natureza do vín-
culo na função;

c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa
menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
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tidos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados;

e) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

8 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos a que se refere
o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
quais poderão ser dispensados para admissão a concurso, com
excepção do exigido na alínea c) do citado artigo, se o can-
didato declarar no próprio requerimento, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação pre-
cisa em que se encontra relativamente a cada um dos
requisitos gerais e especiais de admissão;

b) Declaração, passada e autenticada pelo serviço onde o fun-
cionário exerce funções, onde conste a categoria que pos-
sui, natureza do vínculo, tempo de serviço na categoria, na
carreira;

c) Certidão comprovativa da classificação de serviço nos últi-
mos três anos.

Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Municipal fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem dos respectivos processos individuais.

9 � Métodos de selecção:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

10 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores, considerando-se reprovados os candidatos com classifi-
cação inferior a 9,5 valores, e será determinada de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 � A prova prática de conhecimentos (PPC), escrita, relacio-
nada com o perfil do cargo, tem a duração de uma hora, e é classi-
ficada na escala de 0 a 20 valores.

12 � A entrevista profissional de selecção, com a duração máxi-
ma de trinta minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, é classificada de 0 a 20 valores e pretende ponderar
os seguintes factores:

A � Motivação para o desempenho do cargo;
B � Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
C � Qualificação profissional para o desempenho do cargo a

prover;
D � Capacidade de iniciativa.

12.1 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candida-
to que reúna as condições previstas no n.º 2 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.2 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão da
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

12.3 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Ricardo Jorge Martins Aires, adjunto da pre-
sidente.

Vogais efectivos:

1.º Engenheira Maria Luísa Espadinha Rodrigues, chefe de
Divisão de Urbanismo, Obras e Questões Sociais, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Ana Maria Louvado Meneses dos Santos, chefe de Sec-
ção de Pessoal, Arquivo e Expediente.

Vogais suplentes:

1.º Emídio Fernando Garibaldi Serrão Mora, chefe de Sec-
ção de Orçamento, Taxas e Licenças.

2.º Domingos Laranjeira Mendes, técnico superior da au-
tarquia.

14 � As listas dos candidatos serão afixadas, para consulta,
no edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publicação
no Diário da República, 3.ª série, conforme as situações previs-
tas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

4 de Fevereiro de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Irene
da Conceição Barata Joaquim. 3000090434

JUNTA DE FREGUESIA DE REGUENGO GRANDE

Despacho

1 � O Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, veio estabe-
lecer o regime da reclassificação e da reconversão profissionais da
Administração Pública.

2 � De acordo com o n.º 3 do artigo 2.º do referido diploma le-
gal, a sua adaptação à administração local seria feita por decreto-lei,
o que veio a concretizar-se com o Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro.

3 � A Junta de Freguesia de Reguengo Grande tem ao seu ser-
viço há já alguns anos a funcionária Maria Inês do Nascimento
Santos, com a categoria de auxiliar administrativa; contudo, a
referida funcionária é, na verdade, a responsável, desde sempre,
pelo funcionamento dos serviços administrativos da Junta �
emissão de atestados, arrecadação das respectivas receitas, elabo-
ração de ofícios, etc.

4 � Actualmente, com as novas tecnologias, a funcionária adap-
tou-se com facilidade ao uso do computador, sendo que a maioria do
seu trabalho é hoje feito através daquele instrumento de trabalho.

5 � Verifica-se, assim, que a Maria Inês executa, efectivamente,
as funções de assistente administrativa, embora remunerada apenas
como auxiliar administrativa.

6 � Acresce ao que atrás se explicitou, ter esta funcionária, como
habilitações literárias, o 3.º ano do curso geral de Administração e
Comércio e o 2.º ano Complementar dos Liceus, a que corresponde,
actualmente, o 9.º e o 12.º anos, respectivamente.

7 � Verifica-se, assim, estarem reunidos os requisitos exigidos
pelos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, para a reclassificação profissional da funcionária em
causa, pelo que esta Junta de Freguesia deliberou, por unanimi-
dade, na sua reunião ordinária de 30 de Janeiro de 2003, proceder
à sua reclassificação como assistente administrativa, escalão 1, ín-
dice 192.

A presente reclassificação produzirá todos os seus efeitos a partir
da data da publicação do presente despacho no Diário da República.

30 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Junta, Domingos Jeró-
nimo Martins Carneiro. 1000193286

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

Aviso

A Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa, torna público, conforme o preceituado no Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, nomeadamente o seu artigo 24.º, que
a funcionária Maria Helena Sobral Sousa Ribeiro, tomou posse em
regime de comissão de serviço extraordinária, a partir de 2 de Janei-
ro de 2003.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Junta, José Manuel
Rosa do Egipto. 3000090651

Aviso

A Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa, torna público que, por deliberação do órgão executivo a 2 de
Dezembro de 2002, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, e o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, a re-
classificação da funcionária Maria Helena Sobral Sousa Ribeiro na
categoria de estagiária da carreira técnica superior de serviço social,
a partir de 2 de Janeiro de 2003.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Junta, José Manuel
Rosa do Egipto. 3000090649
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JUNTA DE FREGUESIA DE COVILHÃ (SÃO PEDRO)

Edital

Brasão de armas, bandeira e selo branco

Vítor Manuel Garcia Rebordão, presidente da Junta de Freguesia de
Covilhã (São Pedro), município de Covilhã, distrito de Castelo
Branco:

Esta Junta, em conformidade com a Lei n.º 53/91, de 7 de Agos-
to, faz saber e torna pública a ordenação heráldica do brasão de ar-
mas, bandeira e selo branco da freguesia de Covilhã (São Pedro),
tendo em conta o parecer da Comissão de Heráldica da Associação
dos Arqueólogos Portugueses, feio em 28 de Junho de 2002, e que
foi aprovado, sob proposta do executivo desta Junta de Freguesia,
pela Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária em 27 de Setem-
bro de 2002. A descrição da ordenação heráldica apresenta-se assim:

Brasão � escudo de verde, uma chave de ouro e outra de prata,
passadas em aspa com os palhetões para cima, atadas de
vermelho, entre uma estrela de prata, em chefe e uma espiga
de milho de ouro, em ponta. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Covilhã �
São Pedro»;

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Covilhã � São Pedro».

2 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, Vítor Manuel
Garcia Rebordão.

cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o conse-
lho de administração, em sua reunião de 5 de Fevereiro de 2003,
deliberou nomear em comissão de serviço, no lugar de chefe de Di-
visão Municipal de Fiscalização de Sistemas Prediais, o engenheiro
João Luís da Silva Torrão.

A tomada de posse deverá ocorrer no prazo de 20 dias úteis, após
a publicação do presente aviso no Diário da República.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000090708

Aviso

Concurso interno para provimento de um lugar de direc-
tor de Departamento Municipal de Gestão de Redes de
Água e Esgoto.

 1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por deliberação do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Almada de 5 de Fe-
vereiro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso, concurso interno para pro-
vimento de um lugar de director de Departamento Municipal de Gestão
de Redes de Água e Esgoto, caducando com o preenchimento do mes-
mo, tendo o prazo de validade de seis meses contado da data de
publicação da lista de classificação final.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes
na Lei n.º 49/99 e nos Decretos-Leis n.os 204/98, 238/99 e 514/99,
respectivamente de 22 de Junho, 11 de Julho, 25 de Junho e 24 de
Novembro.

3 � Local de trabalho � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada.

4 � Os métodos de selecção são avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

5 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS), bem como
o sistema de classificação final (CF), incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

5.1 � No sistema de classificação é ainda aplicado o disposto
no artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à admi-
nistração local através do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro.

6 � De acordo com o sorteio realizado na Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para os Cargos Dirigentes
no dia 17 de Dezembro de 2002, a que se refere a acta n.º 454/
2002 daquela Comissão, a constituição do júri do concurso é a se-
guinte, sendo o 1.º vogal efectivo substituto do presidente nas suas
ausências e impedimentos.

6.1 � Constituição do júri de selecção:

Presidente � Henrique Rosa Carreiras, presidente do conselho
de administração.

1.º vogal efectivo � engenheiro Manuel Maria Pereira Laran-
jeira, director de Departamento Municipal de Obras e Habi-
tação da Câmara Municipal de Almada, que substitui o presi-
dente nas suas faltas.

2.º vogal efectivo � engenheiro Sérgio Emílio Alves Rebelo,
director de Departamento Municipal do Ambiente da Câma-
ra Municipal de Almada.

1.º vogal suplente � arquitecto José Pedro Lima da Silva, di-
rector de Departamento Municipal do Planeamento Urbanís-
tico da Câmara Municipal de Almada.

2.º vogal suplente � Dr. Pedro Luís Filipe, director de Depar-
tamento Municipal de Administração Geral e Finanças da Câ-
mara Municipal de Almada.

7 � São requisitos legais de admissão:

a) Licenciatura;
b) Integração em carreira do grupo de pessoal técnico supe-

rior;
c) Seis anos de experiência profissional em cargos inseridos

em carreira do grupo de pessoal a que alude a alínea anterior,
ou serem detentores do cargo de chefe de divisão.

3000086512

JUNTA DE FREGUESIA DE TORTOSENDO

Deliberação de 27 de Setembro de 2002
(extracto)

Pessoal � reclassificação

A Junta de Freguesia de Tortosendo delibera, por unanimidade, re-
classificar o funcionário João António Esteves, auxiliar administrati-
vo, em comissão de serviço extraordinária na categoria de assistente
administrativo, escalão 1, índice 190, pelo período de seis meses, nos
termos do n.º 5 do n.º 1 alínea b) do Decreto-Lei n.º 218/2000.

O Presidente da Junta, Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira.
3000087273

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Torna-se público que, nos termos do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
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8 � São condições preferenciais consideradas necessárias ao de-
sempenho do cargo as seguintes:

8.1 � Nas habilitações � possuir curso superior que confira o grau
de licenciatura em Engenharia Mecânica � Manutenção ou Enge-
nharia Civil.

8.2 � Na experiência profissional � experiência na área de ac-
tividade para a qual o concurso é aberto, nomeadamente em autar-
quias e em redes de água e esgoto.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Almada, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, na ou para a Divisão
de Recursos Humanos destes Serviços Municipalizados, sita na Pra-
ceta de Ricardo Jorge, 2, Pragal, 2800-585 Almada, dentro do pra-
zo fixado no n.º 1 do presente aviso, e conter os seguintes elemen-
tos: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, código postal, localidade, número de telefone, arquivo de
identificação e data de emissão e de validade do bilhete de identida-
de, número de contribuinte, categoria profissional, organismo a que
pertence, identificação do concurso a que se candidata, carreira,
categoria, número e data do Diário da República do respectivo aviso
de abertura.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração em como possui os requisitos legais de admis-
são;

b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-
do, do qual devem constar, designadamente, as habilitações
literárias, as funções que exercem, bem como as que exer-
ceram, com indicação dos respectivos períodos de duração
e actividades relevantes, bem como a formação profissio-
nal que possui, indicando as acções de formação finaliza-
das, as entidades promotoras e respectiva duração, e jun-
tando cópias dos respectivos certificados, sob pena de a
mesma não ser considerada;

c) Fotocópia do documento comprovativo da posse das habi-
litações literárias.

10.1 � A falta de declaração referida na alínea a) do n.º 10 de-
termina a exclusão do concurso.

10.2 � Aos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Almada é dispensada a apresentação dos documen-
tos comprovativos da posse das acções de formação mencionadas
no curriculum vitae e do requisito expresso na alínea c) do n.º 10,
desde que constem no processo individual.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
13 � A lista de candidatos e de classificação final serão afixa-

das na Divisão de Recursos Humanos, se o número de candidatos
for inferior a 100, ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, se aquele número for superior. Os candidatos admitidos serão
oficiados sobre a data, hora e local de realização dos métodos de
selecção.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000090710

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, na sua reunião de 17 de
Janeiro de 2003, deliberou, por unanimidade, nomear o fiscal de obras
Paulo Jorge Machado na categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se da carreira de técnico profissional de construção civil, escalão 3,
índice 211, em comissão de serviço extraordinária, por um período
de seis meses, com vista à sua reconversão profissional, ao abrigo da
alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

24 de Janeiro de 2003. � A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Berta Maria Correia de Almeida Melo Cabral. 1000193290

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados, na sua reunião de 17 de Janeiro
de 2003, deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de nomeação
em regime de comissão de serviço no cargo de chefe de Divisão Finan-
ceira da técnica superior de 1.ª classe Susana Maria Fortuna Soares Lucas,
a qual termina em 31 de Janeiro de 2003, até ao provimento do con-
curso. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

24 de Janeiro de 2003. � A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Berta Maria Correia de Almeida Melo Cabral. 1000193291

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso rectificativo

No aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de
24 de Dezembro de 2002, respeitante à abertura de concurso exter-
no de ingresso, para provimento de seis lugares de motorista de
pesados, onde se lê «12 � [...] CF = (4PEC + 3AC + 3EPS)/10 [...]
em que, PEC = prova escrita de conhecimentos» deve ler-se «12 �
[...] CF = (4PTPC + 3AC + 3EPS)/10 [...] em que, PTPC = prova
teórica (escrita) e prática de conhecimentos».

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090427

Aviso rectificativo

No aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de
24 de Dezembro de 2002, respeitante à abertura de concurso externo
de ingresso, para provimento de cinco lugares de condutor de máqui-
nas pesadas e veículos especiais, onde se lê «12 � [...] CF = (4PEC
+ 3AC + 3EPS)/10 [...] em que, PEC = prova escrita de conhecimen-
tos» deve ler-se «12 � [...] CF = (4PTPC + 3AC + 3EPS)/10 [...] em
que, PTPC = prova teórica (escrita) e prática de conhecimentos».

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000090431
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CONVOCATÓRIAS

AGRIBRANDS EUROPE PORTUGAL � NUTRIÇÃO ANIMAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Freixial, freguesia de Cantanhede,
concelho de Cantanhede

Capital social: € 1 636 805,30

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
sob o n.º 397.

Pessoa colectiva n.º 501506020.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, convoca-se a sócia única para a
assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 31 de Março de
2003, pelas 10 horas, na sede social, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar, aprovar o balanço especialmente organizado para
a fusão da sociedade, com efeitos reportados a 1 de Setem-
bro de 2002;

2.º Discutir e deliberar sobre o projecto de fusão já registado na
competente conservatória do registo comercial, apresenta-
do pela gerência da sociedade;

3.º Deliberar sobre a designação de um gerente para executar a
deliberação que venha ser adoptada na presente reunião, de-
signadamente para:

a) Proceder, em nome e em representação da sociedade,
à outorga da escritura pública de fusão;

b) Praticar os demais actos e formalidades que se revelem
necessários ou adequados para o efeito.

Nos termos e para os efeitos dispostos no n.º 4 do artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais, desde já se dá conhecimento a
todos os interessados de que foi efectuado o registo do projecto de
fusão com a Cargill Portugal � Comércio de Indústria AgroAlimen-
tar, S. A., sociedade incorporada, podendo uma cópia do mesmo ser
consultada na sede social pela sócia e credores sociais, bem como
toda a documentação a ele anexa e ainda as contas, relatórios dos
órgãos de administração, relatórios e pareceres dos órgãos de fisca-
lização e deliberações de assembleias gerais sobre essas contas, rela-
tivamente aos três últimos exercícios, podendo a sócia e credores
sociais obter, sem encargos, cópia integral dessa documentação.

Pela Gerência, (Assinatura ilegível.) 3000091188

ACIL � AGRUPAMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE EXPORTADORES, S. A.
Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade ACIL � Agrupamento Comercial e Industrial de Exporta-
dores, S. A., com sede na Avenida de 24 de Julho, 130, em Lisboa,
com o capital social de € 1 500 000, integralmente realizado, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 15 847, pessoa colectiva n.º 500007632, para reunirem em as-
sembleia geral ordinária no dia 27 de Março de 2003 pelas 11 horas
e 30 minutos na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e con-
ta de resultados apresentados pelo conselho de adminis-
tração e parecer do conselho fiscal relativos ao exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Tratar de qualquer assunto de interesse para a sociedade.

3. Diversos

De acordo com os estatutos da sociedade, constituem a assem-
bleia geral os accionistas titulares de acções averbadas ou deposita-
das na sociedade ou em bancos até 10 dias antes do designado para
a reunião.

A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Fezas Vital. 3000091300

ASSADORES DE ALCÂNTARA � INDÚSTRIA
HOTELEIRA, S. A.

Sede: Rua da Cozinha Económica, 16 a 28, Lisboa

Capital social: € 124 699,47

Matriculada na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 7780/980923.

Pessoa colectiva n.º 504245716.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes e no n.º 7 do artigo 377.º do Código das Sociedades Co-
merciais, é convocada a assembleia geral da Assadores de Alcânta-
ra � Indústria Hoteleira, S. A., com sede na Rua da Cozinha Econó-
mica, 16 a 28, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 504245716, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção, sob a
matrícula n.º 7780/980923, com o capital social de € 124 699,47, a
qual terá lugar no próximo dia 28 de Março de 2003 às 20 horas na
sua sede social com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e as
contas do exercício apresentadas pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do conselho fiscal relativos ao exercício
de 2001;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e as

contas do exercício apresentadas pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do conselho fiscal relativos ao exercício
de 2002;

5) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
6) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
7) Deliberar sobre a alteração da redacção dos artigos 3.º, 5.º a

27.º dos estatutos e, ainda, sobre a eliminação dos artigos 27.º,
28.º e 29.º dos estatutos, de acordo com o texto que se en-
contra à disposição dos accionistas na sede social.

Requisitos para participação na Assembleia Geral e exercício do
direito de voto:

A) Só poderão participar na assembleia os accionistas com direi-
to de voto, cabendo um voto a cada 100 acções, as quais de-
verão, até oito dias antes da data marcada para a assembleia
geral, estar averbadas ou registadas em seu nome nos livros da
sociedade, depositadas na sede social ou, ainda, depositadas em
instituição de crédito, com estabelecimento em Portugal, de-
vendo, neste último caso, tal depósito ser certificado median-
te carta dessa instituição que identifique as acções em causa e
o seu possuidor, carta essa recebida na sociedade até oito dias
antes da data designada para a assembleia;

B) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso, representar por um só deles e devendo disso avisar
o presidente da mesa da assembleia geral com três dias de
antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Desde a data da presente convocatória, estão à disposição dos
Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e às horas do
respectivo expediente, os elementos informativos e documentos pre-
vistos na lei, designadamente os mencionados no artigo 289.º do
Código das Sociedades Comerciais.

11 de Fevereiro de 2003. � O Fiscal Único, José de Jesus Gon-
çalves Mendes. 3000091236
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ASSADORES DE ALCÂNTARA � INDÚSTRIA
HOTELEIRA, S. A.

Sede: Rua da Cozinha Económica, 16 a 28, Lisboa

Capital social: € 124 699,47

Matriculada na 1.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 7780/980923.

Pessoa colectiva n.º 504245716.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes e no n.º 7 do artigo 377.º do Código das Sociedades Co-
merciais, é convocada a assembleia geral da Assadores de Alcânta-
ra � Indústria Hoteleira, S. A., com sede na Rua da Cozinha Econó-
mica, 16 a 28, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 504245716, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção, sob a
matrícula n.º 7780/980923, com o capital social de € 124 699,47, a
qual terá lugar no próximo dia 28 de Março de 2003 às 18 horas na
sua sede social com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a outorga dum contrato de sublocação � nos
termos e condições constantes do texto que se encontra à
disposição dos accionistas na sede social � entre a Socieda-
de Imobiliária da Cozinha, L.da (sociedade essa detida maio-
ritariamente, e por ele gerida, pelo presidente do conselho
de administração da Assadores de Alcântara � Indústria
Hoteleira, S. A.) e a Assadores de Alcântara � Indústria
Hoteleira, S. A., contrato esse que, devidamente autorizado
pela Comercial Leasing, S. A., proprietária dos imóveis, terá
como objecto os seguintes dois imóveis:

i) Fracção autónoma, designada pela letra F, do prédio
urbano constituído em propriedade horizontal, sito em
Lisboa, na Rua de Cascais, 13, 15-A, 17, 17-A, 19 e 21,
tornejando para a Rua da Cozinha Económica, 2, 4, 6,
8, 10, 12 e 14, freguesia de Alcântara, inscrito na res-
pectiva matriz sob o artigo 415 e descrito na 6.ª Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 63;

ii) Prédio urbano sito em Lisboa na Rua da Cozinha Eco-
nómica, 16 a 28, freguesia de Alcântara, inscrito na
matriz predial respectiva sob o n.º 424, descrita na 6.ª
Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 267;

2) Eleição dos órgãos sociais para o biénio de 2003-2004.

Requisitos para participação na Assembleia Geral e exercício do
direito de voto:

A) Só poderão participar na assembleia os accionistas com direi-
to de voto, cabendo um voto a cada 100 acções, as quais de-
verão, até oito dias antes da data marcada para a assembleia
geral, estar averbadas ou registadas em seu nome nos livros da
sociedade, depositadas na sede social ou, ainda, depositadas em
instituição de crédito, com estabelecimento em Portugal, de-
vendo, neste último caso, tal depósito ser certificado median-
te carta dessa instituição que identifique as acções em causa e
o seu possuidor, carta essa recebida na sociedade até oito dias
antes da data designada para a assembleia;

B) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso, representar por um só deles e devendo disso avisar
o presidente da mesa da assembleia geral com três dias de
antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Desde a data da presente convocatória, estão à disposição dos Srs.
Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e às horas do res-
pectivo expediente, os elementos informativos e documentos previs-
tos na lei, designadamente os mencionados no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais.

11 de Fevereiro de 2003. � O Fiscal Único, José de Jesus Gon-
çalves Mendes. 3000091240

AUTOESTE � COMPANHIA DE VEÍCULOS DO OESTE, S. A.

Sede: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Caldas da
Rainha sob o n.º 624.

Contribuinte n.º 500038775.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

De conformidade com a lei e ao abrigo do artigo 17.º dos estatu-
tos, convoco os Srs. Accionistas da AUTOESTE � Companhia de
Veículos do Oeste, S. A., para se reunirem em assembleia geral ordi-
nária na sede social, situada no Edifício Autoeste, nas Caldas da Ra-
inha, no dia 28 de Março de 2003, pelas 16 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre o artigo 35.º dos estatutos.

Requisitos a que se encontra subordinada a participação na assem-
bleia e o exercício do direito de voto:

Só poderão fazer parte da assembleia geral os accionistas possui-
dores de, pelo menos, 10 acções averbadas, registadas em seu nome
ou depositadas na sociedade ou num dos estabelecimentos bancários
indicados pelo conselho de administração nos avisos de convoca-
ção. (*)

§ 1.º Em qualquer dos casos, tais averbamentos, registos ou depó-
sitos terão de estar feitos até 15 dias antes do dia da reunião, salvo
sendo adquiridas por herança, legado, arrematação ou sentença de
adjudicação, casos em que poderão ser averbadas, depositadas ou re-
gistadas até à véspera do dia da assembleia.

§ 2.º Os accionistas com menos de 10 acções poderão agrupar-se
por forma a completarem este número, fazendo-se representar em
assembleia geral por um dos componentes do grupo. Este mandato
será conferido por procuração ou simples carta.

§ 3.º Cada grupo de 10 acções dá direito a um voto.
§ 4.º Os accionistas com direito a tomar parte em qualquer assem-

bleia geral podem fazer-se representar por outro, também com esse
direito, por meio de procuração ou simples carta.

§ 5.º As cartas ou procurações referidas nos §§ 2.º e 4.º terão de
estar na posse do presidente da mesa da assembleia geral até três dias
antes da data da reunião.

(*) Em qualquer estabelecimento bancário.

Para o caso de a assembleia não se poder reunir na primeira data
marcada, por falta de representação do capital exigido pela lei ou pelo
contrato, convoco desde já a mesma assembleia para reunir, em 2.ª
convocação, no mesmo local no próximo dia 15 de Abril de 2003, à
mesma hora e com a mesma ordem do dia.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos.

3000091311

AVIBOM, SGPS, S. A.

Sede: Casais do Araújo, Lourinhã

Capital social: € 4 607 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã sob
o n.º 73.

Pessoa colectiva n.º 500396078.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral da Avibom, SGPS, S. A., para reu-
nir na sua sede social, sita em Casais do Araújo, Marteleira, Lourinhã,
no próximo dia 21 de Março, pelas 15 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Eleição do revisor oficial de contas suplente.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes dos artigos 11.º e 12.º dos esta-
tutos da sociedade.

Só poderão tomar parte nas assembleias gerais os accionistas que
façam titularidade de no mínimo 100 acções, quer mediante registo
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nos livros da sociedade quer mediante comprovativo de depósito ban-
cário, até, no mínimo, 10 dias antes da realização da respectiva reu-
nião.

20 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António José dos Santos. 3000091161

CARGILL PORTUGAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO ALIMENTAR, S. A.

Sede: Quinta da Figueira, freguesia do Sobralinho,
concelho de Vila Franca de Xira

Capital social: € 2 200 240

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de
Xira sob o n.º 3476.

Pessoa colectiva n.º 500227896.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, convocam-se os accionistas para
se reunirem em assembleia geral extraordinária que se realizará no dia
31 de Março de 2003, pelas 10 horas, na sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar e aprovar o balanço especialmente organizado para
a fusão da sociedade, com efeitos reportados a 1 de Setem-
bro de 2002;

2.º Discutir e deliberar sobre o projecto de fusão já registado na
competente conservatória do registo comercial apresentado
pelo conselho de administração da sociedade;

3.º Deliberar sobre a designação de qualquer administrador para
executar a deliberação que venha a ser adoptada na presente
reunião, designadamente para:

a) Proceder, em nome e em representação da sociedade,
à outorga da escritura pública de fusão;

b) Praticar os demais actos e formalidades que se revelem
necessários ou adequados para o efeito.

Nos termos e para os efeitos dispostos no n.º 4 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, desde já se dá conhecimento
a todos os interessados de que foi efectuado o registo do projecto
de fusão com a Agribands Europe Portugal � Nutrição Animal,
Sociedade Unipessoal, L.da, pessoa colectiva n.º 501506020, com
sede no Lugar do Freixial, freguesia de Cantanhede, concelho de
Cantanhede, com o capital social de € 1 636 805,30, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede sob o
n.º 397, sociedade incorporante, podendo uma cópia do mesmo ser
consultada na sede social pelos accionistas e credores sociais, bem
como toda a documentação a ele anexa e ainda as contas, relató-
rios dos órgãos de administração, relatórios e pareceres dos órgãos
de fiscalização e deliberações de assembleias gerais sobre essas
contas, relativamente aos três últimos exercícios, podendo os ac-
cionistas e credores sociais obter, sem encargos, cópia integral dessa
documentação.

O Presidente da Mesa da Assembleia geral, (Assinatura ilegível.)
3000091193

CIMENTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Paz, 66, 2.º, sala 27, 4050-461 Porto

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1271.

Contribuinte n.º 502185295.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 28 de Março próximo, pelas

10 horas, na Rua da Paz, 66, 2.º, salas 26 e 27, no Porto, com a
seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade, e do relatório e parecer do conselho fiscal, rela-
tivos ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados apu-
rados no exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4) Nomeação dos membros dos órgãos sociais, para preenchi-

mento de vagas, para o triénio de 2001 a 2003;
5) Apreciação da situação da empresa face ao disposto no arti-

go 35.º do Código das Sociedades Comerciais;
6) Informações do conselho de administração sobre os negó-

cios sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da socie-
dade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Moreira.

3000091028

COMOALIMENTAR � COMÉRCIO DE BENS
ALIMENTARES, S. A.

Sede: Brejo do Lobo, 2870 Montijo

Capital social: € 50 004

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Montijo sob
o n.º 1405.

Contribuinte n.º 502352370.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral or-
dinária da sociedade COMOALIMENTAR � Comércio de Bens Ali-
mentares, S. A., para reunir no Montijo, na sede social, no dia 28 de
Março de 2003, pelas 17 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Discutir, modificar ou aprovar as contas do exercício de
2002;

2.º Outros assuntos de interesse da sociedade.

Podem participar na assembleia geral os accionistas que satisfaçam
as condições fixadas no artigo 10.º dos estatutos.

O depósito das acções deverá ser feito ao cofre da sociedade, ou
em qualquer instituição de crédito, até 10 dias antes da data marcada
para a reunião.

O comprovativo do depósito deverá dar entrada na sede da socie-
dade, dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, dentro do
mesmo prazo.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Francisco Ribeiro Prata Garcia. 3000091360

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO, S. A.

Sede: Rua de São João, 17-27, 4050-553 Porto

Capital social: € 325 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 8338.

Contribuinte n.º 500331839.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos estatutos, convoco a assembleia geral anual da
Companhia Industrial de Fundição, S. A., com sede à Rua de São João,
17-27, 4050-553 Porto, registada com o n.º 8338 na Conservatória
do Registo Comercial do Porto, para reunir em sessão anual, na sede
social, no dia 28 de Março de 2003, pelas 17 horas, com a seguinte
ordem do dia:

Deliberar sobre o relatório de gestão, documentos de prestação
de contas relativos ao exercício de 2002 e proposta de aplica-
ção de resultados;
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Proceder à apreciação geral dos órgãos de administração e fisca-
lização.

A participação na assembleia geral está subordinada aos condi-
cionalismos previstos no artigo 20.º dos estatutos.

6 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Pedro Pinto da Conceição Cunha.

3000090898

COMPANHIA PORTUGUESA DE HOTÉIS, S. A.

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 123, 1200 Lisboa

Capital social: € 80 001

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 7009.

Pessoa colectiva n.º 500069204.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
reunirem em assembleia geral anual, que terá lugar no dia 27 de Mar-
ço de 2003, pelas 15 horas, no Hotel Avenida Palace, na Rua do 1.ª de
Dezembro, 123, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, apreciar e votar o relatório e contas referentes ao
exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição dos novos corpos sociais para o triénio de 2003-

-2005.

Para tomarem parte na assembleia geral têm os Srs. Accionistas de
dar cumprimento ao artigo 16.º dos estatutos.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, A. Martins de Carvalho. 3000091284

CPR � COMPANHIA  PORTUGUESA DE RATING, S. A.
Sede: Rua do Alto do Duque, 39, 1.º, 1400-009 Lisboa

Capital social: € 467 750

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 68 049.

Pessoa colectiva n.º 501965033.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
da sociedade Companhia Portuguesa de Rating, S. A., com sede em
Lisboa, na Rua do Alto do Duque, 39, 1.º, matriculada sob o nº 68 049,
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital so-
cial de € 467 750, para se reunir no dia 31 de Março, pelas 15 horas
e 30 minutos, na Rua do Alto do Duque, 39, 1400-009 Lisboa, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas do
exercício respeitantes ao ano de 2002 e sobre o respectivo
relatório e parecer do conselho fiscal;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade com a amplitude prevista na lei;
4) Recomposição do conselho de administração da sociedade.

18 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.

3000091304

COPEVE � COMPANHIA PROPRIETÁRIA
DE ESTABELECIMENTOS VÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de Júlio Dinis, 10-A, 1069-216 Lisboa

Capital social: € 224 550

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 41 847.

Pessoa colectiva n.º 500076235.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral na sede social, Avenida de Júlio Di-
nis, 10-A, em Lisboa, no próximo dia 1 de Abril de 2003, pelas 17 ho-
ras, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Aclaração da deliberação do ponto 1 da assembleia geral de
27 de Dezembro de 2001 sobre a redenominação e aumento
de capital;

2) Deliberar sobre as contas do exercício de 2002;
3) Eleição dos corpos sociais.

Os documentos referidos encontram-se à disposição dos Srs. Accio-
nistas no horário normal de expediente na sede social.

No caso de não existir quórum para a reunião convocada, procedo
desde já a uma segunda convocatória para o dia 8 de Abril seguinte à
mesma hora e no mesmo local.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Joaquim Vieira. 3000091325

COSEC � COMPANHIA DE SEGURO
 DE CRÉDITOS, S. A.

Sede: Avenida da República, 58, Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1116.

Pessoa colectiva n.º 500726000.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os accio-
nistas da COSEC � Companhia de Seguro de Créditos, S. A., para
reunirem em assembleia geral na sede da sociedade no dia 27 de
Março de 2003, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Faz-se notar que:

a) Têm direito a participar na reunião os accionistas titulares
de, pelo menos, 100 acções;

b) A cada 100 acções corresponde um voto;
c) A comprovação da qualidade de accionista faz-se pelo

averbamento das acções no respectivo livro de registo com
a antecedência mínima de oito dias úteis sobre a data da
reunião.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091330

CPC � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede social: Rua de 25 de Abril, 361, sala 308,
4420-356 Gondomar

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Gondomar sob
o n.º 55 187.

Pessoa colectiva n.º 502668520.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais e do artigo 14.º dos estatutos, convocam-se os
Srs. Accionistas para a assembleia geral anual a realizar na Praça de
D. João I, 28, no Porto, por na sede social não haver condições para
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o efeito, no dia 31 de Março de 2003, pelas 9 horas e 30 minutos,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho
de administração, balanço e contas relativas ao exercício de
2002;

2.º Deliberar sobre a aplicação dos resultados do mesmo exercí-
cio;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-
-2005;

5.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 396.º do
Código das Sociedades Comerciais;

6.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 399.º do
Código das Sociedades Comerciais;

7.º Delibrar sobre a redução do capital social e consequente al-
teração do n.º 1 do artigo 6.º dos estatutos da sociedade;

8.º Deliberar sobre a mudança da sede social.

A assembleia geral funcionará nos termos dos artigos 12.º e 16.º
dos estatutos da sociedade, bem como da legislação aplicável.

Assim, para os efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, informa-se que a assembleia geral é cons-
tituída por todos os detentores de acções que até oito dias antes da
realização da assembleia as tenham:

a) Averbado nos registos da sociedade em nome do respectivo
titular, sendo nominativas;

b) Registado em nome do titular nos livros da sociedade, ou
depositadas nos cofres da sociedade ou em instituição de
crédito, sendo ao portador, devendo, neste último caso, o
depósito ser comprovado por carta emitida pela instituição
e dar entrada na sociedade até oito dias antes da realização
da assembleia.

Os accionistas podem fazer-se representar por um membro do
conselho de administração, pelo cônjuge, ascendente ou descendente
ou ainda por outro accionista, o que deverão comunicar por meio de
carta dirigida ao presidente da mesa, até ao dia útil anterior à reunião
da assembleia, a quem cabe decidir da autenticidade da mesma.

A cada acção corresponde um voto.
As informações a que se refere o artigo 289.º do Código das So-

ciedades Comerciais estarão disponíveis para consulta dos accionistas
a partir do dia 14 de Março.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Banco Comercial Português, S. A., representado por (Assina-
turas ilegíveis.) 3000091327

COVILAN LANEIRA DA COVILHÃ, S. A.

Sede: Quinta das Almas, Covilhã

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã sob o
n.º 775.

Número de pessoa colectiva: 500524130.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 20.º dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas desta sociedade a reunirem-se na sua sede no próxi-
mo dia 31 de Março de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto 1. Apreciar, discutir, aprovar ou modificar o relatório,
balanço e contas, bem como o parecer do conselho fiscal,
respeitante ao exercício de 2002;

Ponto 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Ponto 3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscali-

zação da sociedade;
Ponto 4. Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a

sociedade.

Se à hora marcada não se registar quórum para deliberar, efectuar-
-se-á segunda convocatória da assembleia uma hora depois, a qual de-
liberará com qualquer número de accionistas.

31 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral, Fran-
cisco Manuel Coelho Ferreira Pimentel. 3000091091

EDC � EMPRESA DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 148, 2.º,
1069-019 Lisboa

Capital social: € 500 000

Matrícula n.º 41 649 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Contribuinte n.º 500080127.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 9.º dos estatutos, convocam-se os Srs. Accio-
nistas para a assembleia geral anual que reunirá na sede da firma no
dia 31 de Março de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Substituição por eleição de um vogal do conselho de admi-

nistração.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António José Barros de Queiroz Martins.

3000091348

EDIFER � CONSTRUÇÕES PIRES COELHO
& FERNANDES, S. A.

Sede: Rua das Fontainhas, 62, Venda Nova, Amadora

Capital social: € 12 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora, sob
o n.º 885.

Pessoa colectiva n.º 500090114.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas desta sociedade para se reunirem
em assembleia geral anual no dia 28 de Março de 2003, pelas 17 horas,
na Rua das Fontainhas, 56, Venda Nova, a fim de:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão, balan-
ço e contas do conselho de administração relativos ao exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade nos termos previstos na alínea c) do
n.º 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

4) Decidir sobre proposta de alteração do contrato de socie-
dade;

5) Preenchimento do lugar de 1.º secretário da mesa da assem-
bleia geral.

Podem estar presentes e votar todos os Srs. Accionistas que
possuam as acções devidamente depositadas ou registadas.

A cada 100 acções corresponde um voto.
Os Srs. Accionistas que não possuam número de acções suficiente

poderão agrupar-se, designando um deles que a todos represente.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091140

EDITORIAL VERBO, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 148, 2.º,
1069-019 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matrícula n.º 28 200 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Contribuinte n.º 500090688.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 9.º dos estatutos, convocam-se os
Srs. Accionistas para a assembleia geral anual que reunirá na sede da
firma no dia 31 de Março de 2003, pelas 16 horas e 30 minutos, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a nova redacção dos artigos 5.º, 9.º, 13.º, 17.º,
19.º e 24.º do pacto social;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Fixar a remuneração dos membros do conselho de adminis-
tração;

5) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Sebastião Manuel Tavares da Silva Alves. 3000091340

F+G � FORMAÇÃO E GESTÃO, S. A.

Sede: Praça da República, 13, 7.º, 4050-495 Porto

Capital social: € 75 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 44 167.

Pessoa colectiva n.º 501873171.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade F+G � Formação e Gestão, S. A., para reunirem em as-
sembleia geral no dia 31 de Março de 2003, pelas 17 horas, na sua
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Delibrar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2002 e a sua proposta de aplicação dos resultados;

2.º Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização
da sociedade.

Requisitos de participação e direitos de voto:

1) A assembleia geral é constituída por accionistas que com-
provem ser titulares de, pelo menos, 20 acções, averbadas
em seu nome, se nominativas, ou depositadas nos cofres da
sociedade ou em estabelecimento bancário, se ao portador,
desde o 8.º dia anterior ao da reunião da assembleia geral;

2) A cada grupo de 20 acções corresponde um voto;
3) Os accionistas titulares de menos de 20 acções podem agru-

par-se nos termos do disposto no artigo 379.º, n.º 5, do
Código das Sociedades Comerciais, por forma a completa-
rem o número exigido ou um número superior e fazer-se
representar por um dos agrupados;

4) Os accionistas com direito a voto, sendo pessoas singulares,
podem fazer-se representar na assembleia pelo cônjuge, as-
cendente ou descendente, por outro accionista ou por um
membro do conselho de administração; tratando-se de pes-
soas colectivas, por quem para o efeito designarem;

5) Como instrumentos de representação voluntária, basta a uma
carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
elementos informativos e documentos mencionados no artigo 289.º
do Código das Sociedades Comerciais.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António José Sarmento Oliveira. 3000091016

F. S. RIBEIRO, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade F. S. Ribeiro, S. A., con-
tribuinte n.º 501580964, com o capital social de € 500 000, inscrita
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 61 635, a
reunir na sede social, no Largo de Carlos Selvagem, 2, D, 1500 Lis-

boa, pelas 15 horas do dia 28 de Março de 2003, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

14 de Fevereiro de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alexandra Rosa Soares de Almeida Correia.

3000091138

FISIPE � FIBRAS SINTÉTICAS DE PORTUGAL, S. A.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos das disposições legais e estatutárias vigentes, são con-
vocados os accionistas da FISIPE � Fibras Sintéticas de Portugal,
S. A., sociedade aberta, com sede no Barreiro, freguesia do Lavradio,
para a reunião da assembleia geral, a realizar na sede social no dia
27 de Março de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, as con-
tas do exercício e os demais documentos de prestação de con-
tas relativos ao exercício de 2002;

Ponto 2. Discutir e deliberar sobre o relatório consolidado de
gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais docu-
mentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exer-
cício de 2002;

Ponto 3. Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de
resultados apresentada pelo conselho de administração;

Ponto 4. Proceder à apreciação geral da administração e da fis-
calização da sociedade durante o exercício de 2002;

Ponto 5. Discutir e deliberar sobre o número de membros que
compõem o conselho de administração; e

Ponto 6. Eleger os membros dos órgãos sociais para o triénio de
2003-2005.

A assembleia geral será composta pelos accionistas com direito a,
pelo menos, um voto, desde que, no mínimo, 15 dias antes da data
designada para a assembleia geral as acções estejam inscritas a favor
dos accionistas em contas de valores mobiliários escriturais junto de
qualquer intermediário financeiro sediado em Portugal.

Cada 100 acções confere direito a um voto, estando a participação
na assembleia geral limitada aos accionistas detentores de um mínimo
de 100 acções, sem prejuízo de se poderem agrupar, nos termos do
artigo 379.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais. Os accionis-
tas com direito a participar na assembleia geral poderão fazer-se re-
presentar por outro accionista a quem assista tal direito, um membro
do conselho de administração da sociedade, o cônjuge, um ascendente
ou um descendente.

Sem prejuízo do exposto quanto à prova da titularidade de acções
e ao direito a voto, é admitido o voto por correspondência relativo
à matéria do ponto 6 da ordem de trabalhos, a saber, «eleger os
membros dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005», desde que
as declarações de voto, endereçadas para a sede social por carta regis-
tada com aviso de recepção dirigidas ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, dêem entrada na sociedade até às 17 horas do dia 20 de
Março de 2003, devendo as assinaturas dos accionistas estar reconhe-
cidas ou certificadas por secretário da sociedade.

Os documentos de prestação de contas estarão à disposição dos
accionistas na sede social a partir do dia 12 de Março de 2003, inclu-
sive.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel José Gouvêa Portella de Herédia. 3000091253

FIT � FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da FIT � Fomento da Indústria do Tomate, S. A., com sede na Her-
dade da Pernada, freguesia da Marateca, concelho de Palmela, com o
capital social de € 11 676 600, pessoa colectiva n.º 500116830,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o
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n.º 1, para se reunirem em assembleia geral ordinária, no próximo dia
27 de Março de 2003, pelas 12 horas, na sede social, com a seguinte
ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
findo e os demais documentos de prestação de contas da
sociedade relativos a 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-

dade;
4) Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Análise, discussão e deliberação sobre assuntos de interesse

da sociedade.

Nos termos dos estatutos sociais, só poderão participar nos traba-
lhos da assembleia geral e aí exercer o seu direito de voto os accionis-
tas titulares de acções averbadas ou depositadas na sociedade ou em
bancos até oito dias antes do designado para a reunião.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091266

FITES � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS DE FAMALICÃO, S. A.

Sede: Rua de São Caetano, 4, 1200-829 Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
2.ª Secção, sob o n.º 2423.

Pessoa colectiva n.º 500353131.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais e
dos estatutos, convoco a assembleia geral dos accionistas da Fites �
Sociedade de Empreendimentos Turísticos e Imobiliários de Famalicão,
S. A, para se reunir no próximo dia 27 de Março de 2003, às 12 ho-
ras, em Carnaxide, na Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia, III, piso
1, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal
único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Proceder à ratificação da cooptação de membro do conse-

lho de administração.

Informo os Srs. Accionistas de que as acções deverão estar escritu-
radas, averbadas ou depositadas com a antecedência de oito dias úteis
relativamente à data da realização da assembleia e que a documenta-
ção respeitante à mesma se encontra à disposição dos Srs. Accionis-
tas na morada acima indicada.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Francisco da Costa de Sousa de Macedo.

3000091227

FOGECA.COM (SGPS), S. A.
AVISO CONVOCATÓRIO

Pelo presente convocam-se os Srs. Accionistas da Fogeca.Com
(SGPS), S. A., pessoa colectiva n.º 504975501, com o capital social,
integralmente realizado, de € 879 420, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 9189, a reuni-
rem em assembleia geral na sede social, sita na Avenida de Vasco da
Gama, 1410, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, no próximo dia
31 de Março, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas da sociedade referente ao
exercício de 2002;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A documentação necessária para informação dos Srs. Accionistas
encontra-se ao dispor, para consulta, na sede social da sociedade du-
rante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes dos artigos 7.º e 8.º dos estatu-
tos.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Reis da Silva Ramos. 3000091265

FORUM PRIOR DO CRATO � VINHOS SELECCIONADOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocatória nos termos legais e estatutários, convoco a assem-
bleia geral de accionistas da sociedade anónima Forum Prior do
Crato � Vinhos Seleccionados, S. A., pessoa colectiva n.º 502519886,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Sec-
ção, sob o n.º 1793, com o capital social de € 271 980, para reunir
no dia 31 de Março de 2003, pelas 9 horas, na sede social, em
Sangalhos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2002;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário Augusto Moreira Briosa Neves. 3000091015

GOLFE SANTA MARGARIDA, S. A.

Sede: Santa Margarida, 4620 Lousada

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lousada sob o
n.º 500.

Contribuinte n.º 502662450.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 28 de Março próximo, pelas
19 horas, na Associação Industrial de Lousada, sita no Parque Indus-
trial, em Lousada, com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do conselho fiscal relati-
vos ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados
apurados no exercício de 2001;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade;

4) Eleição dos membros dos órgãos sociais;
5) Informações do conselho de administração sobre os assun-

tos sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da socie-
dade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Moreira.

3000091030

H. STERN JOALHEIROS, S. A.

Sede: Rua Sampaio e Pina, 28, 2.º, esquerdo,
1070-249 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 35473/65108.

Pessoa colectiva n.º 500534314.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, fica convocada a
assembleia geral ordinária da H. Stern Joalheiros, S. A., para se reu-
nir em Lisboa, na sede social, no dia 21 de Março de 2003, pelas
17 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Aprovar o relatório de gestão, as contas do exercício e o
parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o

exercício de 2003.

Se nessa data não estiverem presentes ou representados accionistas
cujas acções correspondam, pelo menos, a 50 % do capital social, é
desde já convocada uma segunda assembleia geral para o dia 28 de
Março de 2003, no mesmo local e hora acima mencionados.

12 de Fevereiro de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Angelina Correia do Amaral Metello de Nápoles.

3000091316

HIDROPROJECTO � ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.
CONVOCATÓRIA

São convocados os sócios da HIDROPROJECTO � Engenharia e
Gestão, S. A., com sede na Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 6,
em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500134685, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 37 549, com o ca-
pital social de € 3 751 630, para se reunirem em assembleia geral
anual, na sede social, no próximo dia 28 de Março de 2003, pelas
12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório do conselho de administração e o
balanço e contas relativos ao exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos membros da mesa da assembleia geral

e do conselho de administração para o quadriénio de 2003-
-2006, do fiscal único para o biénio de 2003-2004;

5) Deliberar sobre a remuneração dos administradores, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 19.º do contrato de sociedade;

6) Deliberar, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 327/93, sobre a opção por parte dos administradores
que sejam eleitos do pagamento das contribuições para a
segurança social com base no valor real das respectivas
remunerações.

Podem participar na assembleia geral anual todos os accionistas
que tenham as acções registadas em seu nome ou depositadas em ins-
tituição de crédito ou na sociedade até oito dias antes da assembleia.

Ficam ao dispor dos Srs. Accionistas, na sede social, a partir do
15.º dia anterior à data da assembleia, os elementos previstos no ar-
tigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura. 3000091149

IMAVIZ � IMOBILIÁRIA AVIZ, S. A. � EM LIQUIDAÇÃO

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º,
 1050-122 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 097.

Pessoa colectiva n.º 500136785.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, designadamente do disposto no artigo 155.º do
Código das Sociedades Comerciais, e dos estatutos, são convocados os
Srs. Accionistas a reunirem-se em assembleia geral ordinária, no dia
28 de Março de 2003, pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita

na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Apreciar, discutir e votar o relatório de prestação de contas anual
apresentado pelos liquidatários da sociedade, respeitante ao
exercício de 2002, bem como o respectivo parecer do fiscal
único.

A assembleia funcionará em primeira convocatória, de harmonia
com o disposto nos estatutos, quando estejam presentes ou represen-
tados accionistas cujas acções correspondam a 30 % do capital social,
e meia hora depois, em segunda convocatória, com qualquer repre-
sentação de capital.

18 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091228

ITALAGRO � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da ITALAGRO � Indústria de Transformação de Produtos Alimen-
tares, S. A., sociedade anónima, com sede na Lezíria das Cortes, fre-
guesia de Castanheira do Ribatejo, com o capital social de € 5 489 000,
pessoa colectiva n.º 502825014, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Vila Franca de Xira sob o n.º 2578, para se
reunirem em assembleia geral ordinária, no próximo dia 27 de Março,
pelas 10 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Ratificação da cooptação de administrador;
2) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício

findo e os demais documentos de prestação de contas de
sociedade relativos a 2002;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Apreciação geral da administração e fiscalização da socieda-

de;
5) Análise, discussão e deliberação sobre assuntos de interesse

da sociedade.

Nos termos dos estatutos sociais, só poderão participar nos traba-
lhos da assembleia geral e aí exercer o seu direito de voto os accionis-
tas com direito de voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam e que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade, se
as acções forem nominativas. Se as acções forem ao portador, basta-
rá que o accionista titular exiba os títulos respectivos ou o
comprovativo do depósito das mesmas em instituições de crédito ao
presidente da mesa da assembleia geral antes da realização da assem-
bleia.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091264

JM CONSULTORES DE INFORMÁTICA E ARTES
GRÁFICAS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da JM Consultores de Informáti-
ca e Artes Gráficas, S. A., sociedade com sede na Avenida de Almeida
Garrett, 18, Alfragide, 2720-030 Amadora, pessoa colectiva
n.º 501627855, com o capital social de € 500 000, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob  o n.º 5076, no
livro C-13, para uma assembleia geral a realizar na sua sede social no
dia 28 de Março de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio relativos ao ano de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleição de órgãos sociais.

O relatório de gestão, as demonstrações financeiras do exercício
de 2002, a proposta de aplicação de resultados e as demais propostas
encontram-se na sede social à disposição dos Srs. Accionistas que as
queiram consultar.
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A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confira pelo menos um voto. A cada
100 acções corresponde um voto. Só poderão assistir e tomar parte
na assembleia geral os accionistas que façam prova de titularidade de
um número mínimo de 100 acções, quer mediante registo nos livros
da sociedade, quer mediante comprovativo de depósito bancário, até,
no mínimo, cinco dias úteis antes da realização da respectiva reunião.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, José Maria Rebelo de Andrade e Sousa.

3000091247

LOTEDOIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Paz, 66, 1.º, sala 11, 4050-461 Porto

Capital social: € 25 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 4573.

Contribuinte n.º 503221767.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 26 de Março próximo, pelas
12 horas, no Porto Palácio Hotel, sito à Avenida da Boavista, 1269,
com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do fiscal único relativos
ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados apu-
rados no exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socieda-
de;

4) Nomeação de membros dos órgãos sociais, para preen-
chimento de vagas, para o quadriénio de 2002-2005;

5) Apreciação da situação da empresa face ao disposto no arti-
go 35.º do Código das Sociedades Comerciais;

6) Informações do conselho de administração sobre os negó-
cios sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da socie-
dade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Delmar de Sousa Vieira. 3000091022

MALION � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede social: Rua de Óscar da Silva, 1559, 4.º, direito, traseiras,
Leça da Palmeira, Matosinhos

Capital social: € 60 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13 047.

Número de pessoa colectiva: 504814354.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração, nos termos da lei e do
contrato da sociedade, convocam-se os Srs. Accionistas para reuni-
rem em assembleia geral a realizar no dia 31 de Março de 2003, pelas
15 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Apreciação geral da administração e fiscalização da Socieda-

de;
4) Deliberar sobre a eleição dos novos órgãos sociais para o

triénio de 2003-2005;
5) Deliberar sobre a eleição da comissão de vencimentos;
6) Análise do balanço das actividades do exercício de 2002;

7) Deliberar sobre o plano de actividades e objectivos para
2003;

8) Deliberar sobre a reorganização empresarial da Sociedade:

a) Proposta de encerramento da actividade das seguintes
sociedades participadas: Vê Ene, L.da, Barros & Pacheco,
L.da, e PDI, L.da;

b) Proposta de venda da participação da Global S � SGPS,
S. A.;

c) Proposta de venda da participação da Sandocas, L.da;

9) Outros assuntos de interesse geral.

Requisitos para participação na assembleia e exercício do direito
de voto. � Podem participar na assembleia os accionistas com direi-
to de voto que, com a antecedência mínima de 15 dias sobre a data da
respectiva reunião, tenham as acções registadas em seu nome no li-
vro de registo de acções da Sociedade ou que, no mesmo prazo, façam
prova da sua titularidade através do depósito das mesmas na Socieda-
de ou numa instituição de crédito, os membros efectivos do conselho
de administração que não sejam accionistas e o fiscal único, ambos
sem direito de voto.

a) A cada 100 acções corresponde um voto.
b) Qualquer accionista pode fazer-se representar por outro accio-

nista, por um administrador ou por advogado, bastando para tanto
uma carta dirigida ao presidente da mesa com pelo menos cinco dias
de antecedência sobre a data da reunião.

Final. � Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede
social, para consulta, os elementos informativos e os documentos
mencionados nos artigos 288.º e 289.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

12 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Jorge Rocha dos Reis Oliveira.

3000091019

MARSILOP � SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S. A.

Sede social: Rua da Bela Vista, 3780-221 Anadia

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o
n.º 101/561106.

Pessoa colectiva n.º 500073090.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral, na sede da Sociedade, sita na Rua da
Bela Vista, em Anadia, no próximo dia 31 de Março, pelas 18 horas
e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas relativos ao exercício de
2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder apreciação geral da administração e fiscalização da

Sociedade;
4) Proceder a eleições da mesa da assembleia geral, do conse-

lho de administração e do fiscal único para o ano de 2003;
5) Apreciar e deliberar sobre quaisquer outros assuntos de inte-

resse da Sociedade.

12 de Fevereiro de 2003 � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Justino Gomes de Almeida Pereira Alegre. 3000090962

MODELO CONTINENTE, SGPS, S. A.

(sociedade com o capital aberto
ao investimento do público)

Sede: Rua de João Mendonça, 529, Senhora da Hora,
4460 Matosinhos

Capital social: € 1 100 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 38 045.

Pessoa colectiva n.º 501532927.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos e a solicitação do conselho de
administração, convoco os Srs. Accionistas para reunirem em assem-
bleia geral anual no dia 27 de Março de 2003, pelas 11 horas, na sede
social, com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2002;

2) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
consolidadas do exercício de 2002;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Deliberar sobre a aquisição e ou alineação de acções próprias,

nos termos do disposto nos artigos 319.º e 320.º do Código
das Sociedades Comerciais;

6) Deliberar sobre a aquisição e ou alienação de obrigações pró-
prias, nos termos do disposto no artigo 354.º do Código das
Sociedades Comerciais;

7) Deliberar sobre a aquisição e ou detenção de acções repre-
sentativas do capital social desta sociedade por sociedades
dela dependentes, nos termos do artigo 325.º-B do Código
das Sociedades Comerciais.

Nos termos previstos pelo Código das Sociedades Comerciais, os
relatórios de gestão e os restantes documentos de prestação de contas
apresentados pelo conselho de administração, o parecer do órgão de
fiscalização e o relatório do revisor oficial de contas, quer relativos à
sociedade, quer consolidados, as propostas a apresentar à assembleia
geral pelo conselho de administração e os demais elementos impos-
tos por lei encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas, para
consulta, na sede social, nas horas de expediente, a partir do dia 12
de Março de 2003.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) Só podem participar e votar na assembleia geral os accio-
nistas que provem ser titulares de acções de sociedade me-
diante declaração, emitida por intermediário financeiro, que
dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data
de realização da assembleia geral;

b) A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à
parte inteira que resultar da divisão por 1000 do número de
acções que possuam, sem qualquer limite;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge,
ascendente ou descendente, administrador ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral indicando o nome, o domicílio do representante e a
data da assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa que
para o efeito designarem, através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa.

e) O voto pode ser exercido por correspondência, nos termos
previstos pelo artigo 22.º do contrato de sociedade:

«ARTIGO 22.º

1 � Enquanto a sociedade for considerada sociedade com o capital
aberto ao investimento do público, os accionistas poderão votar por
correspondência no que se refere exclusivamente à alteração do con-
trato social e à eleição dos órgãos sociais.

2 � Só serão considerados os votos por correspondência desde
que recebidos na sede da sociedade por meio de carta registada com
aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
com pelo menos três dias de antecedência em relação à data da as-
sembleia, sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de
accionista, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º deste
contrato.

3 � A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das ac-
ções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa
singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu bilhete
de identidade; se pessoa colectiva, deverá a assinatura ser reconhecida
notarialmente na qualidade e com poderes para o acto.

4 � Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

a) A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que
respeita;

b) A proposta concreta a que se destina, com indicação do ou
dos proponentes;

c) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para
cada proposta, bem como se o mesmo se mantém caso a
proposta venha a ser alterada pelo seu proponente.

5 � Não obstante o disposto na alínea b) do número anterior, é
permitido a um accionista que envie declaração de voto relativamente
a certa proposta declarar que vota contra as demais propostas no
mesmo ponto de ordem de trabalhos, sem outras especificações.

6 � Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que
não sejam objecto dessas declarações.

7 � Não obstante o disposto na alínea c) do n.º 4, pode o accio-
nista condicionar o sentido de voto para certa proposta à aprovação
ou rejeição de outra, no âmbito do mesmo ponto da ordem de traba-
lhos.

8 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao seu
substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por
correspondência, valendo como não emitidos os votos corresponden-
tes às declarações não aceites.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito de voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Registado em seu nome nos registos da sociedade ou feito o
depósito em intermediário financeiro autorizado nos termos
da lei;

b) Inscrito em contas de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea b) do número anterior têm de ser comprovados por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.»

A assembleia poderá funcionar em primeira reunião desde que se
encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de ac-
ções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir na data  marcada, fixa-se, desde já,
o dia 17 de Abril de 2003, pelas 11 horas, na sede social, para a reali-
zação da mesma assembleia geral de accionistas, podendo, então, a
assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel Teixeira Osório de Castro.

3000091145

NAVALRIA � DOCAS, CONSTRUÇÕES
E REPARAÇÕES NAVAIS, S. A.

Capital social: € 1 995 191,59

Matrícula n.º 1087 da Conservatória do Registo Comercial de Aveiro,
a fl. 4 v.º do livro C-4.

Pessoa colectiva n.º 500741913.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral de accionistas de NAVALRIA � Do-
cas, Construções e Reparações Navais, S. A., para reunir pelas 16 ho-
ras do dia 31 de Março de 2003, na sua sede social, com a seguinte
ordem do dia:

a) Análise, discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e
as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2002;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade, com a amplitude prevista na lei, designadamente
na alínea c) do artigo 376.º e no artigo 455.º do Código das
Sociedades Comerciais;

d) Informações aos accionistas sobre assuntos de interesse so-
cial, nomeadamente sobre relações eventualmente estabele-
cidas entre a sociedade e a sua accionista SAVERE Soc.
Aveirense Import. Export., S. A.

Notas

1 � A cada grupo de 5 acções corresponde um voto.
2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com

direito de voto.
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3 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 5 acções
poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazendo-se,
então, representar por um só dos agrupados, o que, por meio de car-
ta, deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral.

Durante os 15 dias anteriores à data fixada para a realização desta
assembleia geral, encontram-se patentes na sede da sociedade e à dis-
posição dos accionistas, para consulta, os elementos pertinentes a que
se refere o artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

13 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral. 3000091052

PINKTUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Calado, 1, Figueira da Foz

Capital social: € 2 250 000

Em fase de registo na Conservatória do Registo Comercial da Figuei-
ra da Foz.

Pessoa colectiva n.º 506323153.

CONVOCATÓRIA

1 � Ao abrigo dos artigos 375.º, 376.º e 377.º do Código das So-
ciedades Comerciais e 22.º do contrato social, são convocados os
Srs. Accionistas da PINKTUR � Sociedade Imobiliária e Turística,
S. A., com o capital social de € 2 250 000, pessoa colectiva
n.º 506323153, em fase de registo na Conservatória do Registo Co-
mercial da Figueira da Foz, para se reunirem em assembleia geral anual,
às 18 horas do dia 31 de Março de 2003, na sede social, sita na Rua
do Dr. Calado, 1, na Figueira da Foz, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas sociais do
exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Proceder à eleição do fiscal único suplente para o período
de mandato em curso;

5) Deliberar sobre a alteração do artigo 1.º do pacto social da
Sociedade.

2 � Na hipótese de a assembleia não poder constituir-se por falta
de accionistas em número bastante, ou por insuficiente representação
do capital social, os accionistas são desde já convocados a reunirem,
para os mesmos fins e no mesmo local, às 18 horas do dia 7 de Abril
de 2002.

3 � Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consul-
ta, na sede social, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia
geral, os elementos informativos e os documentos mencionados no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, bem como as pro-
postas a apresentar pelo conselho de administração relativamente aos
assuntos que integram a ordem do dia.

4 � Chama-se a atenção dos Srs. Accionistas para o disposto nos
artigos 20.º e 23.º do contrato de sociedade, no que se refere ao direi-
to de voto e de participação em assembleia geral, designadamente para
o seguinte:

4.1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião, possuam, averbadas no livro de registo da Sociedade
ou nesta depositadas, ou provem ter depositadas em estabelecimento
bancário, pelo menos 100 acções; para o efeito do disposto neste
número, as acções deverão manter-se averbadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião;

4.2 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observando o disposto no número an-
terior;

4.3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral;

4.4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto;
4.5 � Os accionistas com direito de voto podem fazer-se repre-

sentar na assembleia geral;
4.6 � A representação voluntária de um accionista na assembleia

geral só pode ser conferida a outro accionista ou a quem a lei impe-
rativa atribua esse direito;

4.7 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomea-
rem para o efeito;

4.8 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to, entregues na sede da Sociedade, com a antecedência mínima de
cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referi-
rem. O presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas
sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as repre-
sentações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

12 de Fevereiro de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ângela Maria Raposo da Silva e Sousa.

3000091343

POLIGRAL � GRANITOS POLIDOS DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Rua de São Domingos, à Lapa, 82, 1.º, 1200 Lisboa

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
4.ª Secção, sob o n.º 4159.

Pessoa colectiva n.º 500220174.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais e
dos estatutos, convoco a assembleia geral dos accionistas da
POLIGRAL � Granitos Polidos de Portugal, S. A., para se reunir no
próximo dia 27 de Março de 2003, às 9 horas, em Carnaxide, na
Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III, piso 1, com a seguinte or-
dem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal
único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à ratificação da cooptação de membro do conse-

lho de administração.

Informo os Srs. Accionistas de que as acções deverão estar escritu-
radas, averbadas ou depositadas, com a antecedência de oito dias úteis
relativamente à data da realização da assembleia, e que a documenta-
ção respeitante à mesma se encontra à disposição dos Srs. Accionis-
tas na morada acima indicada.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Arlindo Fernando Monteiro Nunes.

3000091233

PORTUGÁLIA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE TRANSPORTES AÉREOS, S. A.

Sede: Avenida do Almirante Gago Coutinho, 88, Lisboa

Capital social: € 31 650 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 69 329.

Pessoa colectiva n.º 502030879.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 31 de Março de
2003, pelas 17 horas, nos escritórios da sociedade, sitos no Aeropor-
to de Lisboa, Rua C, Edifício 70, em Lisboa, dada a falta de condições
da sede social, sita na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 88, em
Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas sociais do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o biénio de 2003-

-2004.
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Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais, transcrevem-se os artigos 12.º
e 14.º dos estatutos da sociedade:

«ARTIGO 12.º

Representação

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
presente contrato de sociedade, são obrigatórias para todos os accio-
nistas, ainda que ausentes ou dissidentes.

ARTIGO 14.º

Participação na assembleia geral

1 � Apenas terão assento na assembleia geral accionistas com di-
reito de voto.

2 � Cabe direito de voto a todo o accionista que, até 15 dias antes
da data da respectiva reunião da assembleia geral, tenha as suas ac-
ções averbadas, registadas ou depositadas na sociedade ou numa insti-
tuição competente para o efeito.

3 � Contar-se-á um voto por cada acção, à excepção do n.º 2 do
artigo 8.º, e apenas para as situações aí previstas.

4 � Os obrigacionistas da sociedade não participam na discussão
dos assuntos constantes da ordem de trabalhos das assembleias gerais
de accionistas, mas podem nas mesmas fazer-se representar pelos seus
representantes comuns, que não terão direito a voto.»

No caso de a assembleia geral não poder reunir em primeira con-
vocação, reunirá em segunda convocação no dia 21 de Abril de 2003,
pelas 17 horas, no mesmo local.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto. 3000091169

PROIM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Paz, 66, 2.º, sala 27, 4050-461 Porto

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1331.

Contribuinte n.º 502230967.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 28 de Março próximo, pelas
12 horas, na Rua da Paz, 66, 2.º, salas 26 e 27, no Porto, com a
seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do fiscal único relativos
ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados
apurados no exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4) Informações do conselho de administração sobre os negó-

cios sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas em seu nome nos livros da sociedade
ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária até
oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Delmar de Sousa Vieira. 3000091027

PROSPA � LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Sede: Rua do Proletariado, 15-C, Carnaxide

Capital social: € 99 759,58 representado por 20 000 acções
do valor nominal de € 4,99

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 7001(Oeiras).

Pessoa colectiva n.º 500130248.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
reunirem em assembleia geral anual no dia 26 de Março de 2003, pelas
15 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao
exercício de 2002 e o parecer do fiscal único;

2) Delibração sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
5) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos do interesse da

sociedade.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta na sede so-
cial, durante as horas de expediente, a partir do dia 5 de Março de
2003, os elementos constantes do artigo 289.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

Se a assembleia não puder reunir na data marcada, fica, desde já,
fixado o dia 10 de Abril de 2003, à mesma hora e no mesmo local,
para o efeito.

Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o 1.º Secretário, João
Valongo Rodrigues da Silva. 3000091103

PT � MULTIMÉDIA, SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 208, 12.º, Lisboa

Capital social: € 78 448 464

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8357.

Pessoa colectiva n.º 504453513.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da PT � Multimédia, Serviços de
Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S. A., para se reunirem em
assembleia geral, nas instalações do Fórum Telecom, sitas na Aveni-
da de Fontes Pereira de Melo, 40, em Lisboa, por a sede social não
oferecer condições satisfatórias para a reunião, pelas 15 horas do dia
28 de Março de 2003, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e contas
relativos ao exercício de 2002;

2) Deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e contas
consolidados relativos ao exercício de 2002;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fisca-

lização da sociedade;
5) Deliberar sobre a ratificação de cooptação de administrado-

res;
6) Deliberar sobre a alteração da composição da comissão de

vencimentos da sociedade;
7) Deliberar sobre a aquisição de acções próprias, nos termos

do disposto no artigo 8.º dos estatutos da sociedade.

Requisitos para participação e exercício de direito de voto, nos
termos do artigo 12.º dos estatutos:

1) Só podem estar presentes na assembleia geral os accionistas
com direito de voto;

2) Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral
devem comprovar, até 15 dias antes da respectiva reunião,
a inscrição em conta de valores mobiliários escriturais das
suas acções, bem como apresentar, no mesmo prazo, a de-
claração a que se refere o n.º 10);

3) Quando as acções sejam tituladas, nos casos legalmente ad-
mitidos, os seus titulares que pretendam participar na assem-
bleia geral devem ter averbadas em seu nome no livro de
registo de acções da sociedade, até 15 dias antes da data
marcada para a reunião, todas as suas acções ou comprovar,
até à mesma data, o respectivo depósito em intermediário
financeiro que legalmente substitua aquele registo, bem como
apresentar, no mesmo prazo, a declaração a que se refere o
n.º 10);

4) A cada 200 acções corresponde um voto;
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5) Não serão contados votos emitidos por um accionista titu-
lar de acções ordinárias, por si ou através de representante,
em nome próprio ou como representante de outro accionis-
ta, que excedam 5 % da totalidade dos votos corresponden-
tes ao capital social;

6) Para efeitos do presente artigo, consideram-se como per-
tencendo ao accionista as acções que seriam contadas como
dele para efeito de oferta pública de aquisição, nos termos
do Código do Mercado de Valores Mobiliários;

7) A limitação constante do n.º 5) é aplicável a todas as delibe-
rações, mesmo àquelas que exijam maioria qualificada;

8) No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum, ou um representante deste, poderá participar nas
reuniões da assembleia geral;

9) Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções são apli-
cáveis as limitações decorrentes dos números anteriores;

10) Para os efeitos do disposto no n.º 6), devem os accionistas
apresentar declaração que ateste que não se encontram na
situação aí prevista.

Os accionistas com direito de voto nos termos acima referidos
poderão, de harmonia com o artigo 22.º do Código dos Valores Mo-
biliários, exercê-lo por correspondência, através de declaração por si
assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu voto
em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos da assem-
bleia.

A declaração de voto deve ser acompanhada de fotocópia legível
do bilhete de identidade do accionista; no caso de accionista que seja
pessoa colectiva, a declaração de voto deverá ser assinada por quem
a represente, com a assinatura reconhecida notarialmente nessa qua-
lidade.

As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no
parágrafo anterior, deverão ser inseridas em envelope fechado, ende-
reçado ao presidente da mesa da assembleia geral da PT � Multimédia,
Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S. A., remetidas
para a Avenida de 5 de Outubro, 208, 11.º, em Lisboa, à atenção da
Secretaria-Geral, através de correio registado, ou aí recebidas, até ao
dia 26 de Março de 2003.

Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral,
bastando, como instrumento de representação, uma carta com assi-
natura dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

As cartas de representação dos accionistas a que se refere o pará-
grafo anterior, bem como as cartas dos accionistas que sejam pessoas
colectivas comunicando o nome de quem as representará e os instru-
mentos de agrupamento de accionistas, deverão ser dirigidas ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral, solicitando-se que sejam remeti-
das com essa indicação para a Avenida de 5 de Outubro, 208, 11.º,
Lisboa, à atenção da Secretaria-Geral, até às 17 horas do antepenúltimo
dia útil anterior ao fixado para a reunião da assembleia geral.

Serão postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, sita
na Avenida de 5 de Outubro, 208, 11.º, em Lisboa, no prazo legal e
dentro do horário de funcionamento da empresa, as propostas a sub-
meter pelo conselho de administração à assembleia geral, os relatórios
que legalmente as devem acompanhar e os demais elementos de in-
formação preparatória.

18 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Luís Sapateiro. 3000091324

QUINTAS FORUM PRIOR DO CRATO � SOCIEDADE
VITIVINÍCOLA, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco a assembleia geral de
accionistas da sociedade anónima Quintas Forum Prior Crato � So-
ciedade Vitivinícola, S. A., pessoa colectiva n.º 502636785, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o n.º 1236,
com o capital social de € 90 000, para reunir no dia 31 de Março de
2003, pelas 9 horas, na sede social, em Sangalhos, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e as
contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2002;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno Afonso Simões Pena. 3000091018

QUINTA DA FOZ � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Paz, 66, 2.º, sala 27, 4050-461 Porto

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1332.

Contribuinte n.º 502230932.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 26 de Março próximo, pelas
10 horas, no Porto Palácio Hotel, sito à Avenida da Boavista, 1269,
com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do conselho fiscal relati-
vos ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados apu-
rados no exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade;

4) Informações do conselho de administração sobre os negó-
cios sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas em seu nome nos livros da sociedade
ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária até
oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Delmar de Sousa Vieira. 3000091024

QUINTA DA MARINHA, SGPS, S. A.

Sede: Casa 25, Quinta da Marinha, Cascais

Capital social: € 3 000 000

Matrícula n.º 1522 da Conservatória do Registo Comercial de Cascais.
Contribuinte n.º 500630038.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da Quinta da Marinha, SGPS, S. A.,
com sede na Casa 25 da Quinta da Marinha, em Cascais, contribuinte
fiscal n.º 500630038, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Cascais sob o n.º 1522, com o capital social de € 3 000 000,
para reunir em assembleia geral anual, a que se refere o artigo 376.º
do Código das Sociedades Comerciais, pelas 9 horas e 30 minutos do
dia 26 de Março de 2003, na sede da sociedade, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas da sociedade relativos ao
exercício de 2002;

2) Pronunciar-se sobre o parecer do fiscal relativo ao relatório
de gestão e ao balanço e contas referidos no número ante-
rior;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade, conforme previsto, designadamente, na alínea c)
do n.º 1 do artigo 376.º;

5) Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos órgãos
sociais para o exercício de 2003;

6) Nomear a comissão de accionistas referida no n.º 5 do arti-
go 11.º do pacto social.

Requisitos para a participação e exercício do direito de voto:

1) A cada participação de € 500 corresponde um voto;
2) Para efeitos de participação na assembleia geral, a qualidade

de accionista comprova-se pela inscrição em seu nome no
livro de registo da sociedade, ou apresentação de declaração
de intermediário financeiro do depósito de acções, ou pelo
depósito das acções na sede social;

3) As acções referidas no número anterior deverão manter-se
em depósito até ao encerramento da reunião da assembleia
geral. Assim, os accionistas deverão enviar à sociedade ou
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entregar pessoalmente na assembleia documento passado pela
instituição financeira onde se encontram depositadas as ac-
ções explicitando o número e quantidade de acções detidas e
mencionando que ficarão cativas até ao encerramento da
assembleia;

4) Os accionistas comproprietários de parte de um título pode-
rão agrupar-se, devendo fazer-se representar por um deles
ou por outro accionista com direito de voto;

5) Sem prejuízo do disposto no número anterior, os accionis-
tas, singulares ou colectivos, que pretendam fazer-se repre-
sentar na assembleia geral terão de, no prazo de cinco dias
antes da data marcada para a sua realização, entregar na sede
da sociedade os documentos de representação, dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede social, para
consulta, os elementos informativos e documentos mencionados no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia,
Paulo Neves Antunes. 3000091317

RAÇÕES VALOURO, S. A.

Sede: Casais do Araújo, Marteleira, Lourinhã

Capital social: € 7 303 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã sob
o n.º 116.

Pessoa colectiva n.º 500658021.

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral anual de Rações Valouro, S. A., para
reunir nas instalações do Ramalhal, Torres Vedras, no próximo dia
21 de Março de 2003, pelas 14 horas, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de

2003-2006;
5.º Proceder à designação do secretário da sociedade.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes dos artigos 6.º, 10.º e 12.º do
contrato de sociedade. Assim, só poderão participar na assembleia e
exercer o direito de voto os accionistas que provem a titularidade de
um mínimo de 100 acções, quer através do registo nos livros da so-
ciedade, quer através da apresentação de documento comprovativo
de depósito em instituição bancária, até 10 dias antes da realização da
respectiva reunião.

11 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José António dos Santos. 3000091158

RAPORAL � RAÇÕES DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Brejo do Lobo, 2870 Montijo

Capital social: € 6 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Montijo sob
o n.º 657, a fl. 182 v.º do livro C-2.

Contribuinte n.º 500227403.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoca-se a assembleia geral
ordinária da sociedade RAPORAL � Rações de Portugal, S. A., para
reunir no Montijo, na sede social, no dia 28 de Março de 2003, pelas
18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e a demons-
tração de resultados do exercício de 2002, bem como sobre
o relatório e parecer do conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Podem participar na assembleia geral os accionistas que, por si ou
agrupados nos termos legais, provem possuir o mínimo de 100 ac-
ções, quantidade a que corresponde um voto.

O depósito das acções deverá ser feito no cofre da sociedade ou em
qualquer instituição de crédito, até 10 dias antes da data marcada para
a reunião.

O comprovativo do depósito deverá dar entrada na sede da socie-
dade, dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, dentro do
mesmo prazo.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Adelino de Jesus Guarda. 3000091363

SABOARIA E PERFUMARIA CONFIANÇA, S. A.

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 107-115, apartado 1085,
4711-851 Braga

Capital social: € 360 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n.º 209.

Pessoa colectiva n.º 500237808.

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos das disposições legais e estatutárias,
convoco os Srs. Accionistas a reunirem em assembleia geral no pró-
ximo dia 29 de Março de 2003, pelas 15 horas, na sede social, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apura-
dos no exercício de 2002 apresentada pelo conselho de ad-
ministração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no exercício de 2002.

Nos termos estatutários, poderão participar e exercer o direito de
voto os Srs. Accionistas possuidores de 10 ou mais acções, averbadas
ou depositadas na sede da sociedade ou em qualquer instituição bancá-
ria, até cinco dias antes da mesma assembleia. Todos os elementos de
contabilidade se encontram à disposição dos Srs. Accionistas na sede
social.

Cada 10 acções confere ao seu titular um voto, podendo os accio-
nistas com direito de voto fazer-se representar nos termos e condi-
ções fixados na lei em vigor.

11 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral,
Ponciano Serrano. 3000090934

SANTA MARGARIDA � SOCIEDADE TURÍSTICA, S. A.

Sede: Santa Margarida, 4620 Lousada

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lousada sob o
n.º 479.

Contribuinte n.º 502547456.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 28 de Março próximo, pelas
17 horas, na Associação Industrial de Lousada, sita no Parque Indus-
trial, em Lousada, com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do conselho fiscal relati-
vos ao exercício de 2002;

2) Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados
apurados no exercício de 2002;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da Socieda-
de;

4) Eleição dos membros dos órgãos sociais;
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5) Informações do conselho de administração sobre os assun-
tos sociais.

Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da Socie-
dade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Moreira.

3000091029

SGAL � SOCIEDADE GESTORA DA ALTA
DE LISBOA, S. A.

Sede: Rua de Manuel Marques, 10, D, piso 1,
1750 Lisboa

Capital social: € 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 60 074.

Contribuinte n.º 501450831.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral anual a
realizar no próximo dia 20 de Março de 2003, pelas 12 horas, na
sede da Sociedade, na Rua de Manuel Marques, 10, D, piso 1, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas individuais
e consolidadas do exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Têm direito de voto os accionistas que, até cinco dias antes da
reunião da assembleia geral, tenham as acções depositadas numa ins-
tituição de crédito ou nos cofres da Sociedade, ou averbadas em seu
nome no livro de registo de acções.

A cada 100 acções corresponde um voto.
Os documentos de prestação de contas estão patentes para aprecia-

ção na sede social a partir do próximo dia 3 de Março.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Francisco Maria Félix
da Costa Seabra. 3000091202

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DE PALMA, S. A.

Sede: Rua de São Julião, 32, sobreloja esquerda,
1100-525 Lisboa

Capital social: € 224 400

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 17 148, a fl. 90 v.º do livro C-45.

Pessoa colectiva n.º 500253102.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral no dia 31 de Março de
2003, pelas 15 horas, na sede social da empresa, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e contas do
exercício de 2002 e o relatório do conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade referente ao exercício de 2002;
4.º Tratar de qualquer outro assunto que seja considerado de

interesse para a Sociedade.

13 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091245

SOCIEDADE FIGUEIRA PRAIA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Calado, 1, Figueira da Foz

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz
sob o n.º 122.

Contribuinte n.º 500266263.

CONVOCATÓRIA

1 � Ao abrigo dos artigos 375.º, 376.º e 377.º do Código das So-
ciedades Comerciais e 22.º do contrato social, são convocados os
Srs. Accionistas da Sociedade Figueira Praia, S. A., com o capital so-
cial de € 7 500 000, pessoa colectiva n.º 500266263, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz sob o n.º 122,
para se reunirem em assembleia geral anual, às 19 horas do dia 31 de
Março de 2003, na sede social, sita na Rua do Dr. Calado, 1, na Fi-
gueira da Foz, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias,
nos termos legais.

2 � Na hipótese de a assembleia não poder constituir-se por falta
de accionistas em número bastante, ou por insuficiente representação
do capital social, os accionistas são desde já convocados a reunirem,
para os mesmos fins e no mesmo local, às 19 horas do dia 7 de Abril
de 2003.

3 � Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consul-
ta, na sede social, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia
geral, os elementos informativos e os documentos mencionados no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, bem como as pro-
postas a apresentar pelo conselho de administração relativamente aos
assuntos que integram a ordem do dia.

4 � Chama-se a atenção dos Srs. Accionistas para o disposto nos
artigos 20.º e 23.º do contrato de sociedade, no que se refere ao direi-
to de voto e de participação em assembleia geral, designadamente para
o seguinte:

4.1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a
respectiva reunião, possuam, averbadas no livro de registo da So-
ciedade ou nesta depositadas, ou provem ter depositadas em esta-
belecimento bancário, pelo menos 100 acções; para o efeito do
disposto neste número, as acções deverão manter-se averbadas ou
depositadas, em nome do accionista, até ao encerramento da reu-
nião;

4.2 � Os accionistas detendores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observando o disposto no número
anterior;

4.3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral;

4.4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto;
4.5 � Os accionistas com direito de voto podem fazer-se repre-

sentar na assembleia geral;
4.6 � A representação voluntária de um accionista na assembleia

geral só pode ser conferida a outro accionista ou a quem a lei impe-
rativa atribua esse direito;

4.7 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomea-
rem para o efeito;

4.8 � As representações previstas nos números anteriores de-
vem ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, entregues na sede da Sociedade com a antecedência
mínima de cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a
que se referirem. O presidente da mesa da assembleia geral, quando
tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comu-
nicando as representações, pode exigir o reconhecimento notarial
delas.

11 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Pratas e Sousa. 3000091336
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SOCIEDADE SULGINA, S. A.

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º,
1050-122 Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9006.

Contribuinte n.º 500268746.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas a reunirem-se em assembleia geral ordinária no dia 31 de Mar-
ço de 2003, pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita na Ave-
nida de Fontes Pereira de Melo, 30, 9.º, em Lisboa, com a ordem de
trabalhos que consta dos seguintes pontos:

1) Apreciar, discutir e votar o relatório e o balanço e contas
apresentados pelo conselho de administração respeitantes ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, bem como o
respectivo parecer do fiscal único;

2) Ratificação da substituição por cooptação de um vogal do
conselho de administração.

18 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000091231

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem em assem-
bleia geral anual na sede social, sita no Hotel Le Meridien Penina
Golf & Resort, no dia 31 de Março de 2003, pelas 12 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único relativos a 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

Na eventualidade de a assembleia não poder reunir-se na data atrás
indicada por falta de representação do capital exigido pela lei, con-
voco desde já os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral,
no mesmo local, pelas 12 horas do dia 16 de Abril de 2003, com a
mesma ordem de trabalhos.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas de que:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de 1 ou mais acções regista-
das no livro de averbamento da Sociedade ou depositadas,
consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias antes
do dia marcado para a reunião;

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através da apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em Porti-
mão, de certificado emitido, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários, pelos intermediários finan-
ceiros que tenham a seu cargo o serviço de depósito das ac-
ções, pela posse dos títulos ou de acordo com o que constar
do registo da Sociedade, consoante aplicável;

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral;

Poderão fazer-se representar em reuniões das assembleias gerais
pelo cônjuge, ascendente ou descendente, por outro accionis-
ta, por um membro do conselho de administração ou por ter-
ceiros.

A representação do accionista poderá ser feita através de
carta dirigida por este último ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina,
Portimão, devendo igualmente ser enviadas as cartas dos accio-
nistas que sejam pessoas colectivas comunicando o nome de
quem as representará, bem como os instrumentos de agrupa-
mentos de accionistas.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 3000091290

SOCITREL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TREFILARIA, S. A.

Sede: lugar da Estação, São Romão do Coronado, Trofa

Capital social: € 9 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso
sob o n.º 558.

Contribuinte n.º 500270007.

CONVOCATÓRIA

Pela presente são convocados os Srs. Accionistas da SOCITREL �
Sociedade Industrial de Trefilaria, S. A., para reunirem no próximo
dia 28 de Março em assembleia geral na sede da Sociedade, sita no
lugar da Estação, freguesia de São Romão do Coronado, concelho da
Trofa, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e contas do
exercício de 2002 e o parecer do conselho fiscal;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

7 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa, Joaquim Cala-
do Marques. 3000091004

SÓ-ESCRITAS � SOCIEDADE DE MONTAGEM,
ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESCRITAS S. A.

Sede: Rua de 5 de Outubro, 406, 5.º, esquerdo,
4100-172 Porto

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 17 540.

Pessoa colectiva n.º 500251738.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 14.º e 15.º dos estatutos, convoco uma
reunião de assembleia geral ordinária para o dia 31 de Março, pelas
12 horas, na sede da firma, à Rua de 5 de Outubro, 406, 5.º, esquerdo,
no Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
contas do exercício apresentados pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do conselho fiscal relativos ao exercício
de 2002;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4) Proceder à eleição dos corpos gerentes para o triénio de
2003-2005;

5) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade.

12 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral,
Anselmo Eduardo Viana Madureira da Silva. 3000090928

SONAE INDÚSTRIA � SGPS, S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 500 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 1067.

Pessoa colectiva n.º 500204128.
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Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade para reunirem em assembleia geral anual no próximo dia
28 de Março de 2003, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte
ordem do dia:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e
contas relativos ao exercício de 2002;

2) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e
contas consolidadas relativos ao exercício de 2002;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Deliberar sobre a alteração da redacção do n.º 1 do artigo 9.º

do pacto social;
6) Deliberar sobre a alteração do número de membros que com-

põem o conselho de administração;
7) Deliberar sobre a eleição de titulares para o preenchimento

de vagas que ocorram ou tenham ocorrido nos órgãos so-
ciais e na comissão de vencimentos até à data da assembleia
geral;

8) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias
até ao limite legal, nos termos dos artigos 319.º e 320.º do
Código das Sociedades Comerciais;

9) Deliberar sobre a aquisição e ou detenção de acções repre-
sentativas do capital social desta sociedade por sociedades
dela dependentes, nos termos do artigo 325.º-B do Código
das Sociedades Comerciais.

Fica à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede so-
cial, nas horas de expediente, a partir da data deste aviso convocatório,
a proposta de alteração do pacto social, bem como, a partir do dia 13
de Março de 2003, os elementos constantes do artigo 289.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) As acções representativas do capital da sociedade estão sub-
metidas à forma escritural, pelo que, nos termos do n.º 3 do
artigo 50.º do Código dos Valores Mobiliários, apenas po-
dem participar na assembleia, bem como exercer quaisquer
direitos inerentes à titularidade das acções, os accionistas que
tenham procedido à conversão daqueles valores mobiliários,
devendo a prova da sua titularidade ser comunicada à socie-
dade, nos termos estabelecidos na lei, até oito dias antes da
data da realização da assembleia;

b) A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções
que possuam;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, as-
cendente ou descendente, administrador ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique o
nome, o domicílio do representante e a data da assembleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa;

e) Os accionistas poderão votar por correspondência no que se
refere exclusivamente à alteração do contrato social e à elei-
ção dos órgãos sociais;

f) Só serão considerados os votos por correspondência desde
que recebidos na sede da sociedade por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, com pelo menos três dias de antecedên-
cia em relação à data da assembleia, sem prejuízo da obriga-
toriedade da prova da qualidade de accionista, nos termos e
prazos previstos na alínea a);

g) A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das ac-
ções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista,
se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia auten-
ticada do seu bilhete de identidade; se pessoa colectiva, de-
verá a assinatura ser reconhecida notarialmente na qualidade
e com poderes para o acto;

h) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

1) A indicação do ponto ou pontos da ordem de traba-
lhos a que respeita;

2) A proposta concreta a que se destina, com indicação
do ou dos proponentes;

3) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta, bem como se o mesmo se man-
tém, caso a proposta venha a ser alterada pelo seu pro-
ponente;

i) Não obstante o disposto no ponto n.º 2) da alínea anterior,
é permitido a um accionista que envie declaração de voto
relativamente a certa proposta declarar que vota contra to-
das as demais propostas no mesmo ponto de ordem de tra-
balhos, sem outras especificações;

j) Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propos-
tas que não sejam objecto dessas declarações;

k) Não obstante o disposto no ponto n.º 3) da alínea h), pode
o accionista condicionar o sentido de voto para certa pro-
posta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito do mes-
mo ponto da ordem de trabalhos;

m) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar da conformidade das declarações de
voto por correspondência, valendo como não emitidos os
votos correspondentes às declarações não aceites.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica
fixado o dia 14 de Abril de 2003, à mesma hora e no mesmo local,
para a realização da mesma assembleia de accionistas, podendo então
a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital represen-
tado.

17 de Fevereiro de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000091148

SRN � SOCIEDADE DE RESTAURANTES NAVAIS S. A.

Sede: Rua do Paraíso, 15-B, Lisboa

Capital social: 6 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 953.

Pessoa colectiva n.º 500276803.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais e dos respectivos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
da sociedade SRN � Sociedade de Restaurantes Navais, S. A., para
reunirem em assembleia geral anual no próximo dia 28 de Março de
2003, às 10 horas, na sede da sociedade, sita na Rua do Paraíso, 15-B,
em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do
exercício de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de

2002-2004;
5) Deliberar sobre a redenominação do capital social para eu-

ros, passando de 6 000 000$, representado por 6000 acções
com o valor nominal de 1000$ cada uma, para € 29 940,
representado por 6000 acções com o valor nominal de
€ 4,99 cada uma. Proceder, consequentemente, à alteração
do artigo 4.º do contrato de sociedade;

6) Deliberar sobre a redução do capital social em € 29 880 para
cobertura de prejuízos no mesmo montante, passando o ca-
pital social de € 29 940 para € 60 mediante a redução do
valor nominal de cada acção de € 4,98 para € 0,01 cada
uma. Proceder, consequentemente, à alteração do artigo 4.º
do contrato de sociedade, passando o capital social para € 60
representado por 6000 acções com o valor de € 0,01 cada
uma;

7) Deliberar sobre um imediato aumento do capital social de
€ 60 para € 60 000 mediante a entrada em dinheiro de
€ 59 940, procedendo-se a emissão de 5 994 000 acções com
o valor nominal de € 0,01 cada uma, passando o capital social
para € 60 000, representado por 6 000 000 de acções com
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o valor nominal de € 0,01 cada uma. Proceder, consequen-
temente à alteração do artigo 4.º do contrato de sociedade;

8) Alterar o artigo 4.º do contrato de sociedade no sentido de
permitir a realização de prestações acessórias;

9) Alterar o artigo 18.º do contrato de sociedade no sentido de
a fiscalização da Sociedade ser exercida por um fiscal único.

Informam-se todos os accionistas de que o novo teor do clausulado
emergente das alterações a serem debatidas na supracitada assembleia
geral está ao seu dispor, na respectiva sede social, a partir da data de
publicação deste anúncio.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Cristóvão Moreira. 3000091201

TINOCO & FILHO, S. A.

Sede: Rua de Justino Teixeira, 305-307, 1.º,
4300-279 Porto

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 11 712.

Pessoa colectiva n.º 500284270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta sociedade para
reunir na sede social, no próximo dia 29 de Março, pelas 10 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade.

29 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, António Augusto da Silva. 3000090995

TELIC � TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS, S. A.

Sede: Rua do Professor Reinaldo dos Santos, 42,
1500-507 Lisboa

Capital social: € 400 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 23 296/550216.

Pessoa colectiva n.º 500634696.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei dos estatutos, convoco a assembleia geral para o
próximo dia 28 de Março de 2003, pelas 12 horas, na sede social e
com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Aço Pereira. 3000091251

ULTRAPAL � TRANSFORMADORA E DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE PAPEL, S. A.

Sede: Rua de Leite de Vasconcelos, 48-A, 1170-200 Lisboa

Capital social: € 50 010

Matrícula n.º 35 755 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 500291497.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da ULTRAPAL � Transformadora e Distribuidora Nacional de
Papel, S. A., para reunirem em assembleia geral anual na sede da
empresa, na Rua de Leite de Vasconcelos, 48-A, pelas 17 horas e
30 minutos do dia 26 de Março de 2003, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Discutir, aprovar ou modificar o relatório do conselho de
administração e o balanço e contas relativos ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Eleger os corpos sociais para o triénio de 2003-2005;
5.º Apreciar qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

12 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Jorge da Costa Martins. 3000091372

URBOESTE � INVESTIMENTOS E URBANIZAÇÕES, S. A.

Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial das Caldas da
Rainha sob o n.º 651.

Contribuinte n.º 500294054.

CONVOCATÓRIA

De conformidade com a lei e ao abrigo do artigo 17.º dos estatu-
tos, convoco os Srs. Accionistas da URBOESTE � Investimentos e
Urbanizações, S. A., para se reunirem em assembleia geral ordinária,
na sede social, situada no Edifício Autoeste, nas Caldas da Rainha, no
dia 28 de Março de 2003, pelas 17 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para os

lugares vagos;
5.º Deliberar sobre o artigo 35.º dos estatutos.

Requisitos a que se encontra subordinada a participação na assem-
bleia e o exercício do direito de voto. � Só poderão fazer parte da
assembleia geral os accionistas possuidores de, pelo menos, 10 acções
averbadas, registadas em seu nome ou depositadas na sociedade ou num
dos estabelecimentos bancários indicados pelo conselho de adminis-
tração nos avisos de convocação (*).

§ 1.º Em qualquer dos casos, tais averbamentos, registos ou depó-
sitos terão de estar feitos até 15 dias antes do dia da reunião, salvo
sendo adquiridas por herança, legado, arrematação ou sentença de
adjudicação, casos em que poderão ser averbadas, depositadas ou
registadas até à véspera do dia da assembleia.

§ 2.º Os accionistas com menos de 10 acções poderão agrupar-se
por forma a completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um dos componentes do grupo. Este mandato
será conferido por procuração ou simples carta.

§ 3.º Cada grupo de 10 acções dá direito a um voto.
§ 4.º Os accionistas com direito a tomar parte em qualquer assem-

bleia geral podem fazer-se representar por outro, também com esse
direito, por meio de procuração ou simples carta.

§ 5.º As cartas ou procurações referidas no §§ 2.º e 4.º terão de estar
na posse do presidente da mesa da assembleia geral até três dias antes
da data da reunião.

Para o caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira data
marcada por falta de representação do capital exigido pela lei ou pelo
contrato, convoco desde já a mesma assembleia para reunir, em se-
gunda convocação, no mesmo local, no próximo dia 15 de Abril de
2003, à mesma hora e com a mesma ordem do dia.

(*) Em qualquer estabelecimento bancário.

10 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos. 3000091312
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VIA � VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Herdade da Pernada, 2965-590 Águas de Moura

Capital social: € 600 000, inteiramente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o
n.º 32/660702.

Número de identificação de pessoa colectiva 500428956.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade VIA � Valorização de Iniciativas Agrícolas, S. A., com sede
na Herdade da Pernada, em Águas de Moura, com o capital social de
€ 600 000, integralmente realizado, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Palmela sob o n.º 32/660702, pessoa colectiva
n.º 500428956, para reunirem em assembleia geral ordinária no dia
27 de Março de 2003, pelas 10 horas e 30 minutos, na delegação da
sociedade, na Avenida de 24 de Julho, 130, em Lisboa, com a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório e o balanço e
contas de resultados apresentados pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do conselho fiscal relativos ao exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

De acordo com os estatutos da sociedade, constituem a assembleia
geral os accionistas titulares de acções averbadas ou depositadas na
sociedade ou em bancos até 10 dias antes do designado para a reu-
nião.

A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.

18 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Luís L. R. Braga. 3000091293

VERBO PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 148, 2.º,
1050-021 Lisboa

Capital social: € 70 000

Matrícula n.º 43 011 da Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa.

Contribuinte n.º 500296790.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 10.º dos estatutos, convocam-se os Srs. Ac-
cionistas para a assembleia geral anual que reunirá na sede da firma
no dia 31 de Março de 2003, pelas 15 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a nova redacção dos artigos 1.º, 4.º, 14.º, 21.º
e 27.º do pacto social;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Henrique de Magalhães Guedes.

3000091351

VERBO SGPS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 148, 2.º,
1050-021 Lisboa

Capital social: € 50 000

Matrícula n.º 7843 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 503976253.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 13.º dos estatutos, convocam-se os
Srs. Accionistas para a assembleia geral anual que reunirá na sede da
firma no dia 31 de Março de 2003, pelas 18 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

14 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Miguel de Magalhães Guedes. 3000091346

VINOESTE � COMPANHIA DOS VINHOS DO OESTE, S. A.

(sociedade em liquidação)

Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: € 499 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rai-
nha sob o n.º 481.

Contribuinte n.º 5002299978.

CONVOCATÓRIA

De conformidade com a lei e ao abrigo do artigo 19.º dos estatu-
tos, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral, na sede social, no dia 28 de Março de 2003, pelas 18 horas e
30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório e as contas da liquidação desde
29 de Novembro a 31 de Dezembro de 2002;

2.º Deliberar sobre a remuneração dos liquidatários.

Na falta de capital para o legal funcionamento da assembleia, fica
desde já convocada a assembleia geral para o dia 15 de Abril de 2003,
no mesmo local e à mesma hora. A participação dos accionistas na
assembleia e o exercício do direito de voto ficam subordinados às
condições fixadas no artigo 13.º dos estatutos, devendo o depósito
das acções ser feito até cinco dias antes da data da assembleia, no
cofre da sociedade ou numa instituição de crédito. O comprovativo
do depósito das acções deverá dar entrada na sede da sociedade até
cinco dias antes da data da assembleia, dirigido ao presidente da mesa
da assembleia geral.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos.

3000091313

VINOESTE � COMPANHIA DOS VINHOS DO OESTE, S. A.

(sociedade em liquidação)

Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: € 499 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial das Caldas da
Rainha sob o n.º 481.

Contribuinte n.º 5002299978.

CONVOCATÓRIA

De conformidade com a lei e ao abrigo do artigo 19.º dos estatu-
tos, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia ge-
ral, na sede social, no dia 28 de Março de 2003, pelas 18 horas, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas à data da
dissolução em 29 de Novembro de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados das
contas em 29 de Novembro de 2002;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade reportada à data da dissolução em 29 de No-
vembro de 2002.
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Na falta de capital para o legal funcionamento da assembleia, fica
desde já convocada a assembleia geral ordinária para o dia 15 de Abril
de 2003, no mesmo local e à mesma hora. A participação dos accio-
nistas na assembleia e o exercício do direito de voto ficam subordina-
dos às condições fixadas no artigo 13.º dos estatutos, devendo o de-
pósito das acções ser feito, até cinco dias antes da data da assembleia,
no cofre da sociedade ou numa instituição de crédito. O comprovativo

do depósito das acções deverá dar entrada na sede da sociedade até
cinco dias antes da data da assembleia, dirigido ao presidente da mesa
da assembleia geral.

17 de Fevereiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos.

3000091314
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

PAVITECTO � INDÚSTRIAS DE PAVIMENTOS
PRÉ-ESFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 500656177; data da depósi-
to: 20020701.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2001.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003389024

AVEIRO

MAIAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5455/
020729; identificação de pessoa colectiva n.º 501146598; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 4/021011.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 1.º, 2.º e
3.º e aditado um novo o artigo 9.º que passaram a ter a seguinte
readacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma VIDIVAP � Comércio de Artigos para o
Lar, L.da e a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 72-74, freguesia da
Vera-Cruz, cidade e concelho de Aveiro e durará por tempo
indeterminado, a contar de 5 de Fevereiro de 1981, datada sua cons-
tituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a importação e comércio de
artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 50 000,00 euros e acha-se represen-
tado por duas quotas, uma do valor nominal de 49 251,80 euros, per-
tencente ao sócio Frederico Beltrani e outra do valor nominal de
748,20 euros, pertencente ao sócio Mário Beltrani.

ARTIGO 9.º

É possível a amortização de quotas, no caso de serem envolvidas
em qualquer processo judicial que não seja de inventário, pelo valor
do último balanço.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

13 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2000931642

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DOUTORA ANA PAULA
MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2372;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232080; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933866

IMPAR � INDÚSTRIAS DE MADEIRAS E PARQUETES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 500137242; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

4 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000931197

WOODTECH � CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO
TECNOLÓGICA PARA AS INDÚSTRIAS DOS PRODUTOS

FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4201;
identificação de pessoa colectiva n.º 504073613; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000931391

AQUAPINTA � ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185538; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933360

CAPEQ � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1145;
identificação de pessoa colectiva n.º 500804320; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933670

AMBIFLUIDO � CONSULTORIA E TECNOLOGIA
AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2961;
identificação de pessoa colectiva n.º 502852135; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933602

REBOQUES & TRANSPORTES MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553491; data do depósi-
to: 28062002.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933629

CASTRO & CASAL � INVESTIMENTOS RURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505213444; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

29 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939945

SANTOS & QUELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1165;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830541; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933696

EUROCLIP � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2406;
identificação de pessoa colectiva n.º 502271493; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930735

TESTA & AMADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 500282897; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933688

HELENA & MOTA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4277;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169696; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933700

PRISMAVE � CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1434;
identificação de pessoa colectiva n.º 501141588; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933718

BZI � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3510;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386618; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933726

NOVA BARRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1725;
identificação de pessoa colectiva n.º 501525270; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933645

BUROMOVEL � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3947;
identificação de pessoa colectiva n.º 503821586; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933653

MONTEIRO & MARINHEIRO � GABINETE DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4099;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983187; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933610

MANAVEIRO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3191;
identificação de pessoa colectiva n.º 503180297; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933599

AGUINALDO VAIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502910992; data do depósi-
to: 28062002.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933580

NEVES & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1020;
identificação de pessoa colectiva n.º 500654808; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933572

IRMÃOS BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1093;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743517; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933734

SOARES & ORNELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 581;
identificação de pessoa colectiva n.º 500252017; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933742

LIMPAVEIRO � PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2728;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599219; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933475

COMARPA � SOLUÇÕES DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3898;
identificação de pessoa colectiva n.º 503778028; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933467

MONTEIRO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 500555257; data do depósi-
to: 280602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933556

MATIAS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2760;
identificação de pessoa colectiva n.º 502639911; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933483

RECLANGOL � RECLAMOS LUMINOSOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 500619646; data do depósi-
to: 270202.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000937993

NAUTIFIBRA � PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BARCOS
E EQUIPAMENTOS VARIADOS EM FIBRA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3005;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912111; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933351

DISTRILUBE � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503161381; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933343

FERNANDES DIAS & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1387;
identificação de pessoa colectiva n.º 501214895; data do depósi-
to: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000933378

PEREIRA VEIGA � ENGENHARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2341;
identificação de pessoa colectiva n.º 502199725; data do depósi-
to: 27062002.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

6 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000932070

FRANCISCO J. G. DA SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2068; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501942599; data do depósito: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939015

PEDRA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181491; data do depósi-
to: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939236

SYSTEM FILTER MEDIAM, SISTEMAS DE FILTRAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4153/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504036394;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: (of.) 14 e 15/020322.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Fernando da Conceição Mendes

por renúncia, em 9 de Outubro de 2001.
Aumento do capital em 24,04 €, realizado em dinheiro e subscrito

pelos sócios na proporção e para reforço das suas quotas, e redenominou
o capital para euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, alterando ainda os
artigos 5.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 10 000,00 euros
e corresponde à soma de três quotas sendo duas, com o valor nominal
de 2500,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Clara Ribeiro Tavares e Cesário Henriques Tavares e outra, com o valor
nominal de 5000,00 euros, pertencente ao sócio César Ribeiro Tavares.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao montante global de 50 000,00 euros mediante delibe-
ração unânime daqueles.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sem caução, obrigatoriamente sócios e que poderão ter ou
não remuneração conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A validade das deliberações relativas à nomeação, destituição
e substituição de gerentes, bem como á remuneração destes, depende
da aprovação por maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 7.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais pode-
rão ser derrogadas por mera deliberação dos sócios tomada por maioria
de três quartos do capital social.

Que, mantendo em funções os actuais gerentes, César Ribeiro
Tavares e Cesário Henriques Tavares, deliberam ainda nomear para
exercer as funções de gerente da sociedade Maria Clara Ribeiro Tavares,
aqui quarta outorgante, desde já declarando que autorizam os gerentes
que permanecem em funções e agora nomeada a exercer, por conta
própria ou alheia, actividade concorrente com a sociedade.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

7 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000157891

SVZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3267/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503141950; inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/020502.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
75 060,11 €, realizado em dinheiro e subscrito pelos actuais accio-
nistas na proporção das acções detidas e alterou o pacto, tendo sido
alterados os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º e 15.º que passaram a ter a
redacção seguinte e foram nomeados os órgãos sociais para o quadriénio
de 2001/2004:

3.º

A sede social localiza-se na Rua de 31 de Janeiro, 29, 2.º, na cidade
de Aveiro, podendo o concelho de administração transferir a sede para
outro local, bem como criar ou encerrar quaisquer formas locais de
representação no território nacional ou estrangeiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social é de 100 000,00 euros, dividi-
do em 20 000 acções ao portador, no valor nominal de 5,00 euros
cada uma.

5.º

1 � O conselho de administração poderá, por uma ou mais vezes,
aumentar o capital social, por entradas em dinheiro, até ao limite
máximo de 2 000 000,00 euros.

2 � O conselho de administração fixará os termos e condições de
cada aumento de capital, bem como o prazo e demais condições de
exercício do direito de preferência que sempre assistirá aos accionis-
tas na subscrição das novas acções na proporção das que já possuem.

6.º

1 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50 e
100 acções, podendo no entanto, o conselho de administração emitir
títulos, provisórios ou definitivos, representativos de qualquer outro
número de acções, quando achar conveniente e lhe for solicitado.

2 � Os accinistas gozão do direito de preferência na venda de
acções sociais a terceiros, por ordem decrescente do número de ac-
ções detidas.

8.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração composto por um ou três membros, eleitos
quadrianualmente pela assembleia geral que designará também o res-
pectivo presidente.

15.º

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um secre-
tário, eleitos quadrianualmente pela assembleia geral.

No cumprimento da mesma deliberação, formaliza ainda a nome-
ação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001/2004, do modo
seguinte:

Administrador único: Manuel Cristiano de Sousa Lucena e Vale,
casado, residente na Rua de Moçambique, 20, 2.º direito, na cidade de
Aveiro.

Fiscal único: Espírito Santo e António P. Coelho, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel José Espírito
Santo Rodrigues, revisor oficial de contas n.º 377, casado; e com su-
plente António Pedro Valente da Silva Coelho, revisor oficial de contas
n.º 771, casado.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2001.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000935435

LIPEVI � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3983;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862037; data do depósi-
to: 27062002.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

3 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930956

JOSÉ A. GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2610;
identificação de pessoa colectiva n.º 502465140; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

3 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930913

MOTOFIL II � COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4690;
identificação de pessoa colectiva n.º 504650122; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

29 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939970

EDICÓPIA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2122;
identificação de pessoa colectiva n.º 501991220; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

3 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930905

N. C. V. M. � FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5284;
identificação de pessoa colectiva n.º 505617510; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

29 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000940005

JTN � CASA NUNES � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5045;
identificação de pessoa colectiva n.º 505147823; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

3 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930891

SMR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3432;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300314; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939899

IMELCER � INDÚSTRIA MECÂNICA ELECTRICIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2490;
identificação de pessoa colectiva n.º 502337710; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 2000939872

JOÃO QUEIROZ VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5352;
identificação de pessoa colectiva n.º 505786842; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930786

ANÍBAL & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789260; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930794

NOVAPINTURA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 52 040;
identificação de pessoa colectiva n.º 505760967; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930760

GRUDAM � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501412743; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939570

OLIVEIRA & FIGUEIREDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4091;
identificação de pessoa colectiva n.º 503974439; data do depósi-
to: 27062002.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939597

FERREIRA, COLCHETE & CASIMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2069;
identificação de pessoa colectiva n.º 501942602; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939660

NOVA QUATRAVEIRO � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
E CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4522;
identificação de pessoa colectiva n.º 504565940; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939783

BIJUMANIAS � ARTESANATO E BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2650;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498501; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

29 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000930581

AVEIDINPER � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ELECTRICIDADE E ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4630;
identificação de pessoa colectiva n.º 504545078; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930689

AMÉRICO, VIEIRA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1398;
identificação de pessoa colectiva n.º 501232702; data do depósi-
to: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000930697

JOAQUIM PEDRA � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4371;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266160; data do depósi-
to: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

26 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939350

PADARIA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1745; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501586679; data do depósito: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939317

FERNANDO TAVARES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1028; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500643679; data do depósito: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939201

CONSTRUÇÕES MIRA VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2742; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502623446; data do depósito: 020627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939198

ELECTRISAN � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4800; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504921355; data do depósito: 27062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

27 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000939708

BRITEL � BRITAS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 861/
730905; identificação de pessoa colectiva n.º 500048258; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/020725.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi registada a
alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 1.º e 2.º
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BRITEL � Britas de
Aveiro, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 109, Variante de
Cacia, apartado 3032, freguesia de Cacia, do concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de exploração. Lavagem.
Selecção e britagem de inertes e quaisquer outras indústrias subsidiá-
rias da sua aplicação e o respectivo comércio. Compra e venda de
propriedades imobiliárias e revenda dos mesmos.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

13 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Loura Martins. 2000931650
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NSEO � ACTIVIDADES MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5585/
021028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021028.

Certifico que por escritura de 7 de Junho de 2001, outorgada a fls. 89,
livro de notas para escrituras diversas n.º 169-F, no 2.º Cartório
Notarial de Aveiro, foi constituída entre Joaquim Varela Gaspar dos
Santos e António Manuel Formiga dos Santos, solteiros, maiores, a
sociedade em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação NSEO � Actividades Marí-
timas, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Dr. Alberto Soares
Machado, 83, freguesia da Vera Cruz do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
quaisquer formas locais de representação onde e quando o entender
conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na investigação na área da biologia
marítima. Investigação na área de telecomunicações marítimas. Acti-
vidades turísticas marítimas. Formação na náutica de recreio.

4.º

Capital

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, um de cada sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios
que ficam desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer gerente.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita por valor que resultar do
último balanço salvo acordo diverso entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias salvo quando a lei
exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, para es-
tranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos é atribuído aos só-
cios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de preferir
na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos gerais da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até 20 vezes
o capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou legal representante do
interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, nomeadamente a ad-
quirir quaisquer móveis ou imóveis necessários à prossecução do ob-
jecto e a proceder ao levantamento do capital depositado para paga-
mento do giro social e das despesas com a constituição da sociedades.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000932860

ESPINHO

F. P. E. � FÁBRICA PORTUGUESA DE ETIQUETAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 109/
750609; identificação de pessoa colectiva n.º 500348227; entrada
n.º 86/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000179189

AQUÁRIO MARISQUEIRA DE ESPINHO
DE ANTÓNIO DE ALMEIDA BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 88/
741118; identificação de pessoa colectiva n.º 500047464; entrada
n.º 109/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000179188

ALMEIDA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 44/
730124; identificação de pessoa colectiva n.º 500275610; entrada
E-189/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000179187

EUROSPUMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ESPUMAS
SINTÉTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 12/
710807; identificação de pessoa colectiva n.º 500102430; entrada
E-53/2002.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000179186

FILIPE RODRIGUES VITÓ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 26/
720403; identificação de pessoa colectiva n.º 500352976; entrada
n.º 84/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000179185

PEREIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 10/
710715; identificação de pessoa colectiva n.º 500555397; entrada
n.º 103/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000179184

S. T. E. SOCIEDADE TURISMO DE ESPINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 6/
710527; identificação de pessoa colectiva n.º 500417458; entrada
n.º 27.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas de 2001.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000179183

ANTÓNIO PINTO DE CASTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 119/
2002; identificação de pessoa colectiva n.º 500314322; entrada E-
272/2002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000179182

MARTINS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 250/
790323; identificação de pessoa colectiva n.º 500383316; entrada
E-118.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

7 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000179181

MEALHADA

FERNANDO & BATISTA, L.DA

Sede: Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 46;
identificação de pessoa colectiva n.º 502135565; data da apresen-
tação: 120602.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
1000186153

CÉRTOMA � COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Luís Navega, 29, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 38;
identificação de pessoa colectiva n.º 501777407; data da apresen-
tação: 310502.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
1000186038

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

NUTRIUMOS, PRODUÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
COMPACTOS E SOROS E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Sede: Monte do Paço, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 224/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505315505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/20020823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente: José Luís Raposo
Mouzinho.

Renúncia à gerência.
Data: 8 de Julho de 2002.
Mais certifico que foi efectuado alteração parcial do contrato.
Artigo alterado 5.º n.º 2.
Forma de obrigar: a assinatura de um gerente.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Gilberta Ivone
de Mira Macedo Gião. 2001520930

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
VILAS BOAS, C. R. L.

Sede: Estrada de Beja, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 6/831108; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20020708.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do e redenominado o capital e alterado parcialmente o contrato so-
cial no que respeita às disposições alteradas: 19 e 20.

Capital: 5000,00 euros, após o aumento de 4750,60 euros, realiza-
do em dinheiro.

Alterações: capital mínimo + 5000,00 euros, após redominado,
representado por 1000 títulos de 5,00 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Gilberta Ivone
de Mira Macedo Girão. 2001520948

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
VILAS BOAS, C. R. L.

Sede: Estrada de Beja, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 6/831108; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20020813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo alteração dos estatutos.

Artigos alterados: 35.º
Alterações: composição da direcção.
A direcção é composta por três membros efectivos e um suplente,

sendo os efectivos um presidente, um secretário e um tesoureiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Gilberta Ivone
de Mira Macedo Gião. 2001520956

M. M. J. N. CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Lisboa, 6, rés-do-chão, Figueira dos Cavaleiros,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 215/010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505005840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação das funções de gerente, Manuel António Gomes
Reis.

Renúncia à gerência.
Data: 31 de Julho de 2001.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Gilberta Ivone
de Mira Macedo Gião. 2001520921

SOTOMATE � COMERCIALIZAÇÃO DE TOMATE
DE GASPARÕES, L.DA

Sede: Gasparões, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 174/970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503868353;
inscrição n.º 6/20021114; número e data da apresentação: 1/
20021114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
redenominado o capital e alterado parcialmente o contrato social no
que respeita ao artigo 4.º

Capital: redenominado em euros: 32 920,80.
Sócios e quotas: António Filipe Santinhos; António Luís Sezinando

Serra, António Manuel Pires Figueira; António Manuel Rosa Santinhos;
Manuel Joaquim Santinhos; Manuel da Silva Ferreira Moreira; Rosa
Maria Martins Santinhos; José Santinhos dos Reis; José Paulo Farias

Gonçalves; João António Martins Santinhos; Manuel Francisco do Ó
Maia Zambujo; José João Santinhos; José Manuel Maia Caixeirinho;
José Manuel Pires Martins; José Mateus Pires da Maia; José Francis-
co Martins; José Francisco Raposo do Ó; José Joaquim do Sacramen-
to Caixeirinho; José Joaquim Figueira Ricardo; José do Zambujal Fi-
gueira; José Francisco Beja Mestre; José Francisco Godinho Martins;
José Francisco Maia Caixeirinho; Horácio José Conceição Franganito;
Joaquim António Maximino; Jorge Manuel Franganito Santinhos;
Francisco António Rocha Ferro; José Domingos Santinhos; Manuel
Baião Batista; Armindo Manuel dos Santos Lopes, Manuel Luís da
Silva Catarina Elisiário Luís Martins e António Fernando dos Santos
Lopes, cada com uma quota de 997,60 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001520859

MÉRTOLA

RURALSUL � MARKETING TURISMO NA INTERNET,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 182/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504861360; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/021228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dissolvida a
respectiva sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 2001440090

ODEMIRA

CLIREFIS � CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FÍSICA
DE ODEMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 502041161; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/021220.

Certifico que em referência à sociedade supra mencionada, foi la-
vrado acto de registo de alteração parcial do contrato com aumento
de capital, passando de 400 000$ para 5000,00 euros, tendo sido em
consequência alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000,00 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias, Laura Beatriz Mestre Souto Felício e Beatriz
Machado Mestre Cidoncha.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

31 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001682425

BRAGA
AMARES

FARMÁCIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 204/
921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502886609; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/021106.
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Certifico que a sociedade em epígrafe transformou-se em unipessoal,
com a única sócia Maria Arminda Serrano Nunes de Oliveira casada
na comunhão de adquiridos com Carlos Alberto de Almeida Valério
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Oliveira, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no lote A, 15, lugar de Rio Tinto, freguesia de
Rendufe, concelho de Amares.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 99 759,58 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro por ela sócia em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000,00 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem à sócia
Maria Arminda Serrano Nunes de Oliveira que se mantém na gerência.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001458347

BARCELOS

ROMATEX � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Terra-Negra, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3478/
990705; identificação de pessoa colectiva n.º 501535675; data da
apresentação: 14012002.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000178815

BRAGA

CONSTRUÇÕES A. MARQUES LIMA & LOPES, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 63, 1.º, frente,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3421/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502614234; data do
depósito: 020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000178814

CELORICO DE BASTO

CELORIMOB � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 497; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021223.

Certifico que entre Natália Maria Lopes Coelho e Maria de Ascen-
são Lopes Coelho da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 23 de Dezembro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante Maria de Fátima da Lom-
ba Ribeiro Faria, ajudante em exercício, no impedimento da notária
do cartório licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se encontrar de
férias, compareceu Natália Maria Lopes Coelho, número de identifi-
cação fiscal 217223559, natural da freguesia de Fervença, concelho
de Celorico de Basto, onde reside no lugar da Mota, casada com
António Jorge Marinho da Silva sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, portadora do bilhete de identidade n.º 19727530, emitido em
11 de Setembro de 2002 por Braga que outorga por si e ainda na qua-
lidade de procuradora de Maria da Ascensão Lopes Coelho da Silva,
número de identificação fiscal 126855803, natural da Estrada de
Benfica, 393 D, 3.º esquerdo, na cidade de Lisboa, casada com João
António Correia da Silva sob o regime de comunhão de adquiridos,
conforme procuração que arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante pelo seu respectivo bilhete de
identidade.

E por ela foi dito que pela presente escritura celebra entre si e a
sua representada um contrato de sociedade comercial por quotas, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CELORIMOB �
Imobiliária, L.da e tem a sua sede no lugar da Mota, freguesia de
Fervença, concelho de Celorico de Basto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens
imóveis, indústria de construção civil, nomeadamente construção de
edifícios.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000,00 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócas que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
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c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme, o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2001364334

FAFE

TIAGAUTO � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Parcídio de Matos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 713/
310192; identificação de pessoa colectiva n.º 502690445;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20021223.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sede para a Rua de José Ribeiro Vieira de Castro, 105, Fafe.

27 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2001445903

IMOBILIÁRIA FERREIRA VALE, L.DA

Sede: Urb. S. Gemil, 57, 2.º direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2146/
021223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021223.

Certifico que entre Ricardo Manuel Ferreira Vale, Raquel Catarina
Ferreira Vale e Carla Alexandre Ferreira do Vale, solteiros, maiores,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Ferreira Vale, L.da e
terá a sua sede na Urbanização S. Gemil, 57, 2.º direito, freguesia e
concelho de Fafe.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios,
compra e venda e gestão de bens imobiliários, loteamentos de terrenos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
1666,67 euros, pertencentes aos sócios Ricardo Manuel Ferreira Vale,
Raquel Catarina Ferreira Vale e Carla Alexandra Ferreira do Vale.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Fica desde já designada gerente Maria Alice da Silva Ferreira,
divorciada, e residente na Urbanização S. Gemil, 57, 2.º direito, fre-
guesia e concelho de Fafe.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares, até
ao décuplo do capital conforme deliberado em assembleia geral.

E por todos os outorgantes foi mais dito que já foi depositado no
Banco Totta & Açores, agência de Fafe, a importância de 5000,01 eu-
ros, correspondente ao capital social e que a gerente ora designada
fica já autorizada a levantar o capital social depositado em nome da
sociedade na respectiva instituição bancária para fazer face às despe-

sas de escritura, publicação e registo bem como à aquisição do equipa-
mento e do material necessários à sua instalação e início de activida-
de.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2001445911

FRANCISCO OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua de David Mourão Ferreira, 4, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1167/980204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504062638; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20021223.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sede para a Rua de Monte da Pena, 70, Arões, São Romão, Fafe.

27 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2001445890

TACOFAF � REVESTIMENTO EM MADEIRA, L.DA

Sede: Loteamento Agrofafe, loja 238, Rua Nova, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 889/940530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503209198; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20021220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sede para o lugar de Docim, Quinchães, Fafe.

23 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2001445709

HELDER SAMPAIO � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Saibro, Regadas, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2144/021219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20021219.

Certifico que por Albino Helder Sampaio Ferreira, casado com Maria
Gorete Leite Sampaio, em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Helder Sampaio � Comércio de
Peças Auto, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Saibro,
freguesia de Regadas, do concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis; manutenção e reparação de veículos automó-
veis e comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota do sócio Albino Helder Sampaio
Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem decididas pela sociedade.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido é exercida pelo sócio, Albino Helder Sampaio Ferreira, desde
já nomeado gerente, que consequentemente a vincula.

2 � Poderão, no entanto, vir a ser designados outros gerentes,
estranhos à sociedade.
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ARTIGO 6.º

Fica o único sócio autorizado a celebrar entre si e a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, designadamente, contratos de aquisição, dis-
posição e oneração de bens, desde que necessários ou inerentes à pros-
secução do objecto social, pela forma escrita exigida por lei e de acordo
com a deliberação própria, quando necessária.

Declara ainda:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, para fazer face às despesas com a instalação da sociedade,
constituição e registo da mesma.

Que não é sócio de mais nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001445881

LUÍS MARTINS DA SILVA � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Jorge, 312, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2145/021220;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20021220.

Certifico que Luís Martins da Silva, casado com Palmira Augusta
Almeida da Silva, em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Martins da Silva � Constru-
ções, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de São
Jorge, 312, freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a Sociedade poderá deslo-
car a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade é a construção civil, restauro de edifícios,
revestimento de pavimento e paredes em todos os materiais.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
Luís Martins da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o único sócio Luís
Martins da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A Sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, seja qual for a sua natureza, com a assinatura de um gerente.

2 � No exercício normal da sua competência, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar ou vender veículos automóveis para a Sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a Sociedade, as-

sim como, alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Confessar, desistir ou transigir, em juízo ou fora dele.

ARTIGO 6.º

À gerência compete prosseguir os interesses gerais da Sociedade e
assegurar a gestão dos seus negócios, para o que lhe serão conferidos
os mais amplos poderes para agir em nome da Sociedade e praticar ou
autorizar todos os actos e operações relativos ao objecto social.

Por último, declarou o outorgante:
Que não é sócio de qualquer outra Sociedade unipessoal por quotas.
Que não existem obrigações e encargos suportados pela Sociedade

em consequência das respectivas entradas.
Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-

to do capital social depositado na Nova Rede, agência de Fafe em
nome da Sociedade, para ocorrer às despesas de constituição e registo
comercial, bem como a aquisição de equipamento e materiais neces-
sários ao seu início de actividade.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2001445695

VIEIRA DO MINHO

CAFÉ PRIMAVERA DE ALEXANDRE,
ALMENO & ARMINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 294; identificação de pessoa colectiva n.º 506411710; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/021213.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato da sociedade em
epígrafe, conforme escritura lavrada aos 13 de Dezembro de 2002 no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga,
regendo-se o mesmo pelo articulado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Primavera de Alexandre,
Almeno & Arminda, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Barjona
Freitas, 282, freguesia e concelho de Vieira do Minho.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de café snack-
-bar, bar com salão de jogos e quiosque.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 60 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Foram depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 2001836180

VILA VERDE

VILANATUR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1162/
20020717; identificação de pessoa colectiva n.º P-506234223;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020717.

Certifico que, entre Jorge Manuel de Oliveira Gonçalves e Nuno
Carlos de Pinho Malheiro Godinho, foi constituída a sociedade com
os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VILANATUR � Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Bernardo Brito
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Ferreira, Centro Comercial Verde Minho, loja 19, freguesia e conce-
lho de Vila Verde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-

sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Jorge Manuel de Oliveira Gonçalves, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2001843909

ASSISCÁVADO � ASSISTÊNCIA DE CLIMATIZAÇÃO
E CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1163/
20020718; identificação de pessoa colectiva n.º P-506227227;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020718.

Certifico que, entre António Augusto Caridade Pinto, David Antó-
nio Caridade Alves Pinto e Rosalina Martins da Silva, foi constituída
a sociedade com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ASSISCÁVADO � Assis-
tência de Climatização e Canalização, L.da, e tem a sua sede no lugar
das Caldas, freguesia de Vila de Prado, concelho de Vila Verde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em instalação e assistência
técnica de canalizações e climatização.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio António Augusto Caridade Pinto, e duas
iguais do valor nominal de 2250 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios David António Caridade Alves Pinto e Rosalina
Martins da Silva, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de favor,
fianças, abonações ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

As cessões totais ou parciais e divisões de quotas dependem do
consentimento do sócio David António Caridade Alves Pinto, o que
constituiu seu direito especial.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição, insolvência ou morte do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A compra ou amortização de quota efectuar-se-á no prazo de
60 dias a partir da deliberação ou da comunicação aos consócios pre-
tendentes da quota e será feita pelo valor que a mesma tiver no últi-
mo balanço, acrescido da participação nos fundos existentes e nos
lucros posteriores ao referido balanço, até à data da compra ou amor-
tização.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, salvo formalidade mais solene que a lei im-
ponha, serão convocadas por carta registada, expedida com antece-
dência de 15 dias, por iniciativa de qualquer dos sócios.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2001843895

CONSTRUÇÕES ALVES DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 847/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505411571; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020729.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 5000,00 € para 13 000,00 € tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
13 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 7800 euros, pertencente ao sócio João Alves da Silva,
e outra do valor nominal de 5200 euros, pertencente ao sócio
Daniel Gomes da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2001843852
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CONSTRUÇÕES � LUXAPART, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1164/
20020731; identificação de pessoa colectiva n.º P-506114848;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020731.

Certifico que, entre Vítor Manuel Araújo Alves, Ângela Maria
Araújo Alves, Casimiro José Araújo Alves, Carlos Manuel Araújo Alves
e João Filipe Araújo Alves, foi constituída a sociedade com os seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Construções � LUXA-
PART, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Bombeiros, 335, rés-do-chão
direito frente, freguesia e concelho de Vila Verde.

2 � Independentemente de deliberação dos sócios, a gerência pode
deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação no território nacio-
nal e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção civil e emprei-
tadas de obras públicas, compra e venda de bens imóveis.

2 � A sociedade pode adquirir participações em quaisquer outras
sociedades de responsabilidade limitada, constituídas ou a constituir e
mesmo que com objecto diferente do seu; e pode ainda associar-se
com outras empresas por qualquer forma, designadamente através de
consórcios ou agrupamentos complementares de empresas e associa-
ções em participação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
dividido em cinco quotas iguais no valor nominal de 10 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 150 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia geral
fixar.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão e divisão de quotas, é livre entre os sócios entre
estes e os seus ascendentes e descendentes e entre sócios e a própria
sociedade; mas na cessão total ou parcial, de quotas a favor de quais-
quer outras pessoas, os sócios não cedentes gozam de direito de pre-
ferência.

2 � Para efeitos do exercício do direito de preferência consignado
no precedente n.º 1 observar-se-á o seguinte: 

a) O sócio que pretender ceder a sua quota comunicará esse seu
propósito aos restantes, identificando os adquirentes e informando o
preço da cessão projectada e as demais condições da transacção;

b) Recebida aquela comunicação os sócios não cedentes deverão
comunicar ao sócio cedente, no prazo de 15 dias, se exercem ou não
o seu direito de preferência, entendendo-se que não o exercem se nada
disserem nesse prazo;

c) Sendo vários os sócios interessados na aquisição da quota aliena-
da, será esta repartida entre eles na proporção das quotas que então
possuírem, ficando, para tanto e desde já, autorizada a necessária di-
visão.

3 � Caso nenhum sócio exerça o seu direito de preferência no
prazo fixado na alínea b) do número anterior, o sócio alienante será
livre de transmitir a sua quota nos precisos termos antes comunica-
dos aos demais sócios e a favor da pessoa ou pessoas identificadas
nessa comunicação, desde que o faça nos 30 dias subsequentes ao ter-
mo do prazo estabelecido naquela alínea b).

4 � Na cessão de quotas, total ou parcial, a título gratuito, a favor
de quaisquer pessoas que não sejam sócios ou seus ascendentes ou
descendentes ou à própria sociedade, os sócios não cedentes gozam
de direito de opção na aquisição da quota alienada, aplicando-se o
disposto no anterior n.º 2.

5 � O valor a atribuir à quota alienada para efeitos do exercício
do direito de opção previsto no precedente n.º 4 será aquele que re-
sultar do último balanço aprovado ou, se ainda não tiver sido aprova-
do qualquer balanço, de avaliação especialmente realizada.

6 � Todas as comunicações atrás previstas deverão fazer-se por
carta registada com aviso de recepção.

7 � Os direitos de preferência e opção consagrados no presente
artigo gozam de eficácia real, que os contraentes expressamente
convencionam nos termos e para os efeitos do artigo 421.º do Códi-
go Civil.

ARTIGO 5.º

Além do caso previsto no artigo 6.º, a sociedade pode amortizar as
quotas: 

a) Que sejam objecto de penhor, arresto, arrematação ou adjudica-
ção judiciais ou que por qualquer outra forma sejam subtraídas ao poder
de disposição do respectivo titular;

b) Cujo titular seja declarado falido;
c) Que sejam atribuídas em partilha de bens do casal ao outro côn-

juge, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou sim-
ples separação judicial de bens.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de morte de qualquer sócio, a transmissão da respec-
tiva quota aos seus herdeiros ou a legatários fica dependente do con-
sentimento da sociedade, a prestar por deliberação social tomada pelos
sócios sobrevivos.

2 � Sendo recusado o consentimento referido no artigo anterior,
a sociedade deverá amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro.

3 � Se nenhuma das medidas previstas no número anterior for
efectivada dentro dos 90 dias subsequentes ao conhecimento, por
qualquer dos gerentes, da morte do sócio, a quota considerar-se-á trans-
mitida aos herdeiros ou legatários.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Casimiro José Araújo Alves e Ângela Maria Araújo
Alves, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 8.º

A gerência terá poderes para praticar todos os actos que se com-
preendam na execução do objecto social e nomeadamente para:

a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens móveis e
imóveis, designadamente veículos automóveis;

b) Dar e tomar de arrendamento, tomar em locação financeira
administrar quaisquer bens imóveis;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar
operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Celebrar e praticar quaisquer outros contratos ou actos que se
relacionam com o objecto social;

e) Adquirir participações noutras sociedades ou associar-se com
outras empresas, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º

f) Subscrever, sacar, aceitar e endossar quaisquer títulos cambiários;
g) Propor e fazer seguir quaisquer acções judiciais, transigir, desis-

tir da instância ou, do pedido, confessar o pedido nas mesmas acções
e comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, expedida com antecedência mínima de 15 dias, se
outros prazo e forma não forem exigidos por lei.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2001843925

BRAGANÇA
VINHAIS

SILVITUA � PROJECTOS AGRO-FLORESTAIS,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 210;
identificação de pessoa colectiva n.º 504079956; inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/021220.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram
registados os seguintes actos:

Apresentação n.º 1/021220 � Redenominação e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 3.º
Redenominação: capital: 2493,99 euros.
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Sócios e quotas: António Júlio Pires da Rocha � 997,60 €; Tere-
sa Maria Meireles da Rocha � 1496,39 €.

O artigo 3.º passou a ter a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2493,99 €, representado por duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 997,60 €, pertencente ao sócio António Júlio Pires da Rocha
e outra do valor nominal de 1496,39 €, pertencente à sócia Teresa
Maria Meireles da Rocha.

Apresentação n.º 2/021220 � Dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001822286

ESCOLA DE CONDUÇÃO A COROA DE VINHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 69; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502227737; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021218.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte acto:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 2/021218 � Sede: Rua de São
Francisco, 9, freguesia e concelho de Vinhais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Bar-
reira Lopes. 2001822278

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

J. COSTA BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2307/20021011; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20021011.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Vítor Manuel Belo Valente, casado
na comunhão de adquiridos com Maria Suzete Martins da Costa Belo
Valente; João da Costa Belo Valente, solteiro; Inês da Costa Belo Va-
lente, solteira, e Luís da Costa Belo Valente, solteiro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Costa Belo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Afonso de Paiva,
4, freguesia, concelho e cidade de Castelo Branco.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil e obras públi-
cas; e comercialização de materiais para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 35 000 euros pertencente ao só-
cio Vítor Manuel Belo Valente; e três iguais de 5000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João da Costa Belo Valente,
Inês da Costa Belo Valente e Luís da Costa Belo Valente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Belo Valente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que forem fixadas
em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por con-
tratos leasing e ALD, bem como comprar e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001637446

S. S. G. C. � SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente S. S. G. C. � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
E GESTÃO DE CONTABILIDADE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1643/971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503985899;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 17 e 19/20021004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Raul Afonso de Carvalho de
Ordaz Caldeira, por renúncia de 5 de Julho de 2002.

2.º Alteração parcial do pacto.
Alteração: remodelação total do articulado, cujo teor passou a ter

a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. S. G. C. � Sociedade de Servi-
ços de Gestão e Contabilidade, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Dadrá, 3, 2.º direito, freguesia e concelho de Castelo
Branco.

2 � Por decisão da gerência pode a sede social ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de contabilidade, audito-
ria e consultoria fiscal, actividade de consultoria para os negócios e a
gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, Francisco Afonso de Ordaz
Queiroz da Valadares Caldeira.

2 � Poderá o sócio único prestar à Sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade, remunerada ou
não conforme decisão do sócio único, fica afecta ao próprio sócio, já
designado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio autorizado a celebrar com a Sociedade os
negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão derrogadas as normais legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001637489

CONSTRUÇÕES DUARTE & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 866/880927; identificação de pessoa colectiva n.º 502041307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 4/20020305 e 2/20021002.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada sócio.

Mais certifico que os sócios são: José da Conceição Duarte e Maria
Alice Afonso de Matos Duarte.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o texto
do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

26 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001637403

LODI � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 939/890823; identificação de pessoa colectiva n.º 502207396;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e datas das apresen-
tações: 12/20020206 e 7/20021008.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito pelas sócias, na proporção das respectivas quo-
tas e em reforço das mesmas.

Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas com o valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Patrícia João
Lopes Costa e Cristina Maria Lopes Costa.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o texto
do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 20011637543

SAINHAS, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 699/850122; identificação de pessoa colectiva n.º 501674454;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; números e datas das apresen-
tações: 19/20020111 e 17/20021018.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500,00 €, perten-
cente ao sócio António José Vaz da Silva e duas no valor nominal de
1250,00 € cada, pertencentes à sócia Maria Cristina Morais Martins
Silva.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade, o texto
do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001637535

MANUELA & ESTER CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2013/20010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505246406;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20021017.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
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foi efectuado o registo de designação de gerente por deliberação de
30 de Setembro de 2002.

Gerente designada: Ester da Conceição Pinto Dias Duque, casada.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001637497

SERTÃ

COELHO DA SILVA & GOMES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Romão de Mascarenhas, 8, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 677/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504879758.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de conta do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

16 de Dezembro de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena
Maria Martins Ferreira Santos Vidigal Vaz. 2001808917

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

TRANSQUILÓMETRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 489/021219; identificação de pessoa colectiva n.º P506355128;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021219.

Certifico que, entre Luís Jorge Vicente Moita e Patrícia Gomes
Carreira Moita foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSQUILÓMETRO �
Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Peixeiro, freguesia de
Furadouro, concelho de Condeixa-a-Nova.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes de
mercadorias por conta de outrém, elaboração de estudos, apoio logís-
tico e coordenação de actividades de transporte de mercadorias de ou-
tras empresas e particulares, transporte público de aluguer em veículos
automóveis ligeiros de passageiros � táxi, comercialização de materiais
de construção civil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Jorge Vicente Moita e Patrícia Gomes Carreira Moita.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios e o
não sócio Germano Manuel Veríssimo da Costa, casado, residente na
Avenida de António Galvão de Andrade, lote 36-A, 2.º A, freguesia
de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001342055

REDIPAM � ESTUDOS E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 485/021127; identificação de pessoa colectiva n.º P506248178;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 4/021727 e 1/021220.

Certifico que, entre Margarida Isabel Martins Facas, José Paulo Silva
Tremoço, Nuno Filipe Cruz Barbosa da Silva, Cidália Ferreira Leal e
Miguel Carlos Cardoso de Oliveira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelos estatutos constantes dos artigos seguintes: 

CAPÍTULO I
Normas gerais

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REPIDAM � Estudos e Pro-
jectos, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Simão da Cunha,
91-A, 2.º, vila, freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova.

3 � O órgão da administração poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe .

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na elaboração de estudos e projectos nas
áreas de geociências, arquitectura, engenharia civil, ambiente, topo-
grafia e planeamento do território.

ARTIGO 3.º

Formas locais de representação

A criação de sucursais, agências, filiais, delegações e outras formas
locais de representação no país e no estrangeiro compete à adminis-
tração, sem dependência de deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.º

Participação

 A sociedade poderá participar livremente em sociedades com o
mesmo objecto ou objecto diferente ou reguladas por lei especial e
em agrupamentos complementares de empresas e associar-se a quais-
quer pessoas singulares ou colectivas.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

Capital e acções

O capital social é de 50 000 euros e divide-se em 10 000 acções
nominativas, do valor nominal de 5 euros, cada, todas subscritas ao
par e distribuídas como se segue: 5000 acções pertencentes à accio-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 47 � 25 de Fevereiro de 20034396

nista Margarida Isabel Martins Facas; 4970 acções pertencentes ao
accionista José Paulo Silva Tremoço; e 10 acções pertencentes a cada
um dos accionistas Nuno Filipe Cruz Barbosa da Silva, Cidália Ferrei-
ra Leal e Miguel Carlos Cardoso de Oliveira.

Cada um dos accionistas realizou neste acto 30% da sua participa-
ção em dinheiro, devendo realizar os restantes 70%, também em di-
nheiro, no prazo máximo de cinco anos.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

1 � A administração poderá determinar um aumento de capital
por novas entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limi-
te de 150 000 euros, dentro do prazo de cinco anos.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição das
novas acções, cada um na proporção das que possuir ou em número
inferior a esse que o accionista tenha declarado querer subscrever.

2 � O referido direito pode ser exercido no prazo de 30 dias con-
tados da expedição da respectiva carta registada dirigida aos titulares
das acções nominativas.

ARTIGO 8.º

Títulos

Haverá títulos de 5, 50, 100, 500 e 1000 acções, convertíveis ou
agrupáveis a todo o tempo, à escolha e a expensas do titular.

ARTIGO 9.º

Conversão

As acções são nominativas, permitindo-se a sua conversão em
acções ao portador a pedido escrito do titular e expensas deste, efec-
tuando-se a conversão por substituição dos títulos no prazo de 30 dias
após o depósito dos mesmos e da quantia provável da despesa.

ARTIGO 10.º

Transmissão das acções nominativas

A transmissão de acções nominativas fica subordinada ao seguinte
regime: 

a) É sujeita ao consentimento da administração, obrigando-se a
sociedade a fazê-las adquirir nos termos legais e tornando-se livre a
transmissão se o pedido não for apreciado no prazo de 60 dias.

b) Os accionistas terão o direito de preferência na alienação a tí-
tulo oneroso das acções nominativas.

c) Para efeito do exercício do direito de preferência, os accionistas
serão avisados pela administração, por carta registada, com a antece-
dência mínima de 21 dias, precedendo comunicação escrita do alienante
à administração indicando claramente o nome de quem pretende adqui-
ri-las, o objecto da alienação, o preço e as condições de pagamento.

d) A administração notificará o alienante e os preferentes para
comparecerem em certa data na sede social, munidos dos respectivos
títulos, distribuindo-se as acções por acordo entre os preferentes ou
por licitação, na falta de acordo.

ARTIGO 11.º

Acções escriturais

As acções poderão vir a revestir a forma escritural, sem incorpo-
ração em títulos.

CAPÍTULO III

Assembleia Geral

ARTIGO 12.º

Constituição

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e as suas
deliberações tomadas nos termos da lei e do contrato são obrigatórias
para todos.

ARTIGO 13.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por esta de entre os accionistas, por um período de
quatro anos.

ARTIGO 14.º

Convocação

As assembleias, salvo disposição diversa da lei, serão convocadas
por carta registada, por forma a mediarem, pelo menos, 21 dias entre
a expedição das cartas registadas e a data da reunião da assembleia.

ARTIGO 15.º

Representação

1 � Será proibida a representação dos accionistas na assembleia,
salvo se conferida a um accionista ou a administrador, bem como ao
cônjuge, ascendente ou descendente do representado.

2 � A representação voluntária dos accionistas acreditar-se-á por
carta dirigida ao presidente da mesa, entregue na sede da sociedade
com cinco dias de antecedência.

ARTIGO 16.º

Quórum

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com a
participação de accionistas que representem pelo menos 55% do ca-
pital social, o mesmo se exigindo no caso de a reunião visar a altera-
ção do contrato ou a fusão, cisão, transformação e dissolução da so-
ciedade.

ARTIGO 17.º

Votos

Corresponderá um voto a cada 100 acções.

ARTIGO 18.º

Maioria

As deliberações sociais deverão ser aprovadas por, pelo menos, 75%
do capital social, salvo exigência de quorum deliberativo superior
prevista na lei.

ARTIGO 19.º

Derrogação

As deliberações da assembleia geral poderão derrogar as normas
dispositivas da lei.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 20.º

Composição

A sociedade terá um só administrador, eleito pela assembleia geral
por um período de quatro anos, podendo ser reeligível.

ARTIGO 21.º

Caução

O administrador designado fica dispensado de prestar caução.

ARTIGO 22.º

Eleição

A eleição do administrador único deve ser deliberada pelos votos
correspondentes à maioria absoluta do capital social.

ARTIGO 23.º

Competência

Ao administrador compete decidir sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos de administração, incluindo designadamente a re-
presentação da sociedade em juízo ou fora dele, a confissão, desistên-
cia ou transacção em quaisquer acções e, bem assim, a aquisição,
alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 24.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, eleitos por quatro anos, podendo ser sempre
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reeleitos, sendo o membro efectivo e o membro suplente obrigato-
riamente revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores ofi-
ciais de contas.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 25.º

Lucros

Os lucros líquidos de exercício terão a aplicação que for deliberada
em assembleia geral por maioria absoluta dos votos correspondentes
ao capital social.

ARTIGO 26.º

Adiantamentos

Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do exer-
cício, até ao máximo permitido por lei.

CAPÍTULO VII
ARTIGO 27.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á se os sócios o deliberarem por maioria
absoluta dos votos correspondentes ao capital social.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados os órgãos da sociedade para o pri-
meiro mandato: 

Mesa da assembleia geral: presidente � Margarida Isabel Martins
Facas ora outorgante; secretário: Nuno Filipe Cruz Barbosa da Silva,
ora outorgante.

Administrador único: José Paulo Silva Tremoço, ora outorgante.
Fiscal único efectivo: Victor Manuel Chong Fook Varagilal, casa-

do, revisor oficial de contas n.º 955, titular do número de identifica-
ção fiscal 169999262, residente na Avenida de Ernest Solvay, 1, 11.º
A, Póvoa de Santa Iria; suplente: Caiano Pereira, António e José
Reimão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 38, represen-
tada por Luís Pedro Pinto Caiano Pereira, revisor oficial de contas
n.º 842, titular do número de identificação fiscal 176344071, casado,
residente na Rua do Salitre, 173, 1º , em Lisboa.

2 � A sociedade começa imediatamente a funcionar, pelo que o
administrador designado fica autorizado a celebrar anteriormente ao
registo quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade, e bem
assim a efectuar os levantamentos necessários das entradas deposi-
tadas para pagar nomeadamente as despesas de constituição, escri-
tura, publicações e registo ou despesas de aquisição de equipamentos
e acessórios, despesas estas que a sociedade logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 2001342829

LOUSÃ

MULTI CHAMAS � LAREIRAS DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 701/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503965138;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/021121.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sua sede, pelo que o
artigo 1.º § 1.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a firma Multi Chamas � Lareiras da
Lousã, L.da, com sede na Rua de Vicente Dias Martins, Edifício 2,
loja B, na vila, freguesia e concelho da Lousã.

O texto do contrato na sua versão actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme com o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 2001702590

SERRA DA LOUSÃ � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 729/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504197029; inscri-
ção n.º 4; números e datas das apresentações: 5/020621 e 4/
021023.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: designação dos membros dos órgãos de administração e fis-
calização.

Administração: presidente � João José Mascarenhas Mexia San-
tos, residente na Rua da Comissão Iniciativa, 2 A, sala 712, 7.º, Lei-
ria; administradores: António de Mascarenhas Mexia Santos, residen-
te na Rua do General Freire de Andrade, 25, Figueira da Foz; Carlos
de Mascarenhas Mexia Santos, residente na Avenida de Armando Gon-
çalves, lote 16, 6.º, Coimbra; Vasco Manuel de Mascarenhas Mexia
Santos, residente na Avenida de Armando Gonçalves, lote 20, Coim-
bra; e Manuel Pestana Madureira Mexia Santos, residente na Praça de
Freira de Andrade, 25, Figueira da Foz.

Fiscalização: presidente � José Manuel Marques Pedrosa, residen-
te na Rua de Alfredo Costa, 7, 6.º direito, Miraflores; vogal: Francisco
Tomé Victor, Avenida de São Silvestre, 24, Lousã e Navalho, Martins
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 138, repre-
sentada por Maria Odete Lobato Navalho, revisora oficial de contas,
Avenida de Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa; vogal suplente: Augusto
Gonçalves Martins, revisor oficial de contas, residente na Avenida de
Infante Santo, 40, 2.º, Lisboa.

Data da deliberação: 22 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 2001702736

ALMEIDA QUARESMA & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 373/
840126; identificação de pessoa colectiva n.º 501478310;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/021220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente do sócio José Quaresma.
Causa: morte.
Data: 11 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 2001702744

GOMES & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 818/
001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505169452; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/0211111.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 2001702418

MIRA

MÁRIO LEITÃO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 24/800314;
identificação de pessoa colectiva n.º 500958130; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/020419.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 47 � 25 de Fevereiro de 20034398

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi registada a
sua dissolução e encerramento da liquidação tendo as contas sido apro-
vadas em 31 de Dezembro de 2001.

Conferida está conforme.

26 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 2001758227

PADARIA PASTELARIA S. TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 169/940307;
identificação de pessoa colectiva n.º 503171557; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2 e inscri-
ção n.º 12; números das apresentações: (of.) 5, 6, 7 e 8.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi registada a
cessação de funções do gerente, Serafim Domingues Malta Novo, por
renúncia em 6 de Maio de 2002; foi registada a cessação de funções
do gerente, Luís Miranda Rosete, por renúncia em 6 de Maio de 2002;
foi registada a cessação de funções do gerente, Lourenço da Rocha
Creoulo, por renúncia em 6 de Maio de 2002; foi ainda registada a
nomeação de gerentes dos sócios, Fernando Marques Ventura e Maria
Zélia Claro, nomeados em 6 de Maio de 2002.

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 2001758766

ÉVORA
ARRAIOLOS

IRMÃOS ALMAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Castelo, 12, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 138/
910423; identificação de pessoa colectiva n.º 502978996.

Certifico que em relação à sociedade supra-identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2001448376

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA OLEIRITA, L.DA

Sede: Herdade da Oleirita, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 90/
240889; identificação de pessoa colectiva n.º 502209810.

Certifico que em relação à sociedade supra-identificada foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2001448457

BORBA

CAFETARIA E PASTELARIA DA NORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 204; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503749923; data da entre-
ga: 010702.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2001362161

MARIA JOSÉ FERREIRA CURVELO E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 194; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503629759; data da entre-
ga: 280602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2001362170

VULCANIZADORA BORBENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 125; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502643528; data da entrega: 270602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2001362528

NOVAMÁRMORES � MÁRMORES DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 157/
940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503154458;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 16; números e data das apresentações: 7, 8 e 11/021106.

Certifico que da sociedade em epígrafe, Testi Silvano e Diogo José
Manuelito Germano cessaram funções de gerente, por deliberação de
4 de Outubro de 2002 e foram nomeados gerentes, João Miguel Duar-
te Nuno Alves e António David Lopes Cordeiro, por deliberação de
4 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Carona
Conceição Baltazar. 2001362862

CAFÉ CERVEJARIA JOANINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 203; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503736970; data da entre-
ga: 230902.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 2001362145

ÉVORA

EQUIPOPRÓTESE � LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Sede. Travessa dos Arcos, 1, Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5037,86 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2223/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504140582.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2001.

12 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000918328
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FARO
ALBUFEIRA

JOÃO MACEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2751/
20021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506220354; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20021011.

Certifico, que se encontra depositada na pasta da respectiva socieda-
de em epígrafe, fotocópia da escritura lavrada em 27 de Setembro de
2002, fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 102-A no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

João António Macedo, contribuinte fiscal n.º 187267014, divorcia-
do, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, com residência habitual na Vivenda Ana, no sítio de Brejos, fre-
guesia e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8494142, emitido em 24 de Outubro de 2000 pelos
Serviços de Identificação de Lisboa e que o mesmo é divorciado pela
certidão emitida em 25 de Setembro de 2002 pela Conservatória do
Registo Civil de Albufeira.

E por ele foi declarado:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-

-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Macedo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Ana, sítio de Brejos,
freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134785

HOTEL MARITIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2747/
20021220; identificação de pessoa colectiva n.º 506326705; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20021220.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade  em epígrafe, fotocópia da escritura lavrada em 19 de De-
zembro de 2002, fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 110-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das

Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato: 

Fernando Manuel Feliz Augusto, contribuinte fiscal n.º 135623618,
natural da freguesia de Castanheira, concelho de Trancoso e mulher
Eva Maria Fiebig Feliz Augusto, contribuinte fiscal n.º 176413731,
natural da Alemanha, casados no regime de comunhão de adquiridos e
residentes habitualmente na Vila Madalena, sítio de São Rafael, fre-
guesia e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 4111016, de 17 de Feverei-
ro de 1993, e 11205226, de 6 de Outubro de 1999, ambos emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes foi declarado:
Que entre si celebram um contrato de sociedade comercial por

quotas que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hotel Maritim, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vila Madalena, sitio de São
Rafael, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira e restau-
ração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 174 904,04 euros, dividido em duas
quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � O referido capital social está totalmente realizado em espé-
cie, com os seguintes bens imóveis que, assim, se transferem para a
sociedade:

a) Prédio urbano com três pisos, destinado a comércio de hotelaria,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o
n.º 1258/170286, nela registado a favor  dos outorgantes pela inscri-
ção G-1 e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 17 168;
sobre este prédio incide uma  hipoteca, registada  a favor da Caixa
Económica Montepio Geral  pela inscrição C-4.

b) Prédio urbano composto por dois pisos e logradouro, descrito na
referida Conservatória sob o número 10 696/980512, nela registado a
favor dos outorgantes pela inscrição G-1 e inscrito na respectiva matriz
predial sob o artigo n.º 6968; sobre este prédio incide uma hipoteca re-
gistada a favor da Caixa Económica Montepio Geral pela inscrição C-2.

c) Prédio urbano constituído por dois pisos e logradouro, descrito na
mencionada Conservatória sob o n.º 10 695/980512, nela registado a favor
dos outorgantes pela inscrição G-1 e inscrito na respectiva matriz pre-
dial sob o artigo n.º 17 167; sobre este prédio incide uma hipoteca regis-
tada a favor da Caixa Económica Montepio Geral pela inscrição C-3;

d) Terreno para construção urbana, com a área de 8389 m2, des-
crito na indicada Conservatória sob o número 10 719/980603, nela
registado a favor dos outorgantes pela inscrição G-2; omisso na res-
pectiva  matriz predial, mas tendo já sido pedida a sua inscrição
matricial em 4 de Janeiro de 2002.

Todos estes imóveis se localizam no sítio das Sesmarias, freguesia
e concelho de Albufeira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração  de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou  não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios  depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou  terceiros.

3 �  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134696

VIEIRA & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 704/
890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502153326; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/20021026.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 14/2001, elaborada em 3 de
Setembro pela qual foi alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Ana Isabel
Gonçalves Vieira do Vale e Manuel José Dias Cabrita Vale.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134700

FACEAL � FÁBRICA DE CERÂMICA DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 191/
850506; identificação de pessoa colectiva n.º 500108403; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 7/20020305.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 45, elaborada em 31 de Outu-
bro de 2001, pela qual foi alterado o artigo 2.º e que passou a ter a
seguinte nova redacção:

2.º

Capital

1 � O capital social é de 175 000 euros integralmente realizado
por transformação do valor das quotas em 35 000 acções de valor
nominal de 5 euros cada uma e cabendo assim:

a) Ao accionista Vicente de Jesus Joaquim � 500 acções;
b) Ao accionista Ricardo Nunes Sampainho Matos Marinheiro �

961 acções;
c) Ao accionista António Marcos Sampainho Matos Marinheiro �

961 acções;

d) Ao accionista João Paulo Sampainho de Matos Marinheiro �
961 acções;

e) Ao accionista Nuno Gonçalo Sampainho de Matos Mari-
nheiro � 961 acções;

f) À accionista Maria Manuela Barreiros da Silva Joaquim � 406 ac-
ções;

g) Ao accionista Rui Manuel de Jesus Barreiros � 12 625 acções;
h) À accionista Maria Emília dos Reis Aleixo � 17 625 acções.
2 � As acções serão ao portador.
3 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 20, 50 e 100 acções.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134734

FARO

JOSÉ ANTÓNIO CAVACO, CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua de Conselheiro Bívar, 67, 2.º, esquerdo frente, Sé Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3681/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503951510; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/20020828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 10.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o contrato actualizado.

21 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121802

COPIPLUS � COMÉRCIO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 89, cave direita, Sé Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3597/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503838241; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20020409.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e alte-
ração do pacto social.

Reforço do capital: 602 410$.
Capital: 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
2500 euros da sócia Elisabete Gomes da Silva e outra no valor nomi-
nal de 2500 euros do sócio José Alberto dos Santos Silva.

2 � Não são exigíveis prestações suplementares aos sócios, mas
qualquer deles pode fazer os suprimentos de que a sociedade carecer,
nas condições acordadas em assembleia geral.

Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121950

BRITO & LEITE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 1, 1.º centro, Sé Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 782/
740722; identificação de pessoa colectiva n.º 500324700; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 20/20020318.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação e renominalização com aumento de capital e alte-
ração do pacto social.

Capital: 149 639,37 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639,37 euros, dividido em cinco quotas do seguinte modo: uma,
no valor de 73 211,06 euros, pertencente ao sócio José Manuel de
Brito Costa; uma, no valor de 34 304,82 euros, pertencente à sócia
Beatriz Maria de Brito Costa Marreiros Leite; duas, no valor de
19 453,12 euros, cada uma, pertencente uma à sócia Ana Cristina de
Brito Costa Marreiros Leite e a outra à sócia Margarida de Brito Costa
Marreiros Leite; uma, no valor de 3217,25 euros, pertencente à pró-
pria sociedade, Brito & Leite, L.da

Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121977

BRÁS & BRÁS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cúmano, 32, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 907/
770315; identificação de pessoa colectiva n.º 500634955; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 36/20020115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 31 de Agosto de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121837

LEVITT, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 22, 3.º D, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2819/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502738162; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 118/20020327.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121780

VILAS SERRA � SOCIEDADE DE COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Bairro Bons Camaradas, bloco 4, 3.º direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3446/
960422; identificação de pessoa colectiva n.º 502088885;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 93 e 94/20011129.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente de David William Harding, a partir de 31 de
Janeiro de 2000, e averbada a deslocação de sede para o Bairro Bons
Camaradas, bloco 4, 3.º direito, Sé Faro.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000121772

LAGOS

ARENGA, HENRIQUE & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 262/
750710; identificação de pessoa colectiva n.º 500315787; data da
apresentação: 01102002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334521

EMÍLIO ANINO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 193/
700620; identificação de pessoa colectiva n.º 500094845; data da
apresentação: 01102002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003334556

C & P � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1885/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504103113; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 21/20011128.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, que corresponde a 5000 euros e alte-
rou o artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros representado por duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Carlos
Manuel Teixeira Farinha e Paulo Jorge Pimentel Teixeira Farinha.

§ único. Os sócios poderão deliberar que à sociedade sejam feitas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
24 939,89 euros, ficando ambos os sócios obrigados a fazer tais pres-
tações na proporção das respectivas quotas.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 3000054065

ECOGAL � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 297/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 500641552; data da
apresentação: 02092002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

22 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2003335005

SILVES

SILVESPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM SILVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1798/
20020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506018741; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20021128.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 1 de
7 de Maio de 2002, com a nomeação dos órgãos sociais.

Data da deliberação: 7 de Maio de 2002.
Conselho de administração, para o triénio de 2002/2004: presiden-

te � Maria Valentina Filipe Coelho Calixto, casada, residente nos
Paços do Concelho, Silves; vogal: Maria Isabel Fernandes da Silva
Soares, casada, residente nos Paços do Concelho, Silves; vogal: Maria
Teresa da Encarnação de Jesus, solteira, maior, residente nos Paços
do Concelho, Silves.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 47 � 25 de Fevereiro de 20034402

Fiscal único para o quadriénio de 2002/2005: Domingos Barão &
José Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em
Faro; suplente do fiscal único: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Baptista da Costa & Associados, com sede em Campo Grande, 380,
lote 3, CK, piso 0-F, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2000497705

GUARDA
GUARDA

SISPROAL � SISTEMAS E PRODUTOS
PARA O ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1730;
identificação de pessoa colectiva n.º 505506190; data do depósi-
to: 11112002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal de 2001.

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678460

ESCUDEIRO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502351381; data do depósi-
to: 15112002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
prestação de contas referente ao período fiscal de 2001.

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001678452

TRANCOSO

LAR DE S. SEBASTIÃO, L.DA

Sede: Freguesia de Terrenho, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 141/
100392; identificação de pessoa colectiva n.º 502718110; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/05062002.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 4/05062002.
Facto: alteração parcial do contrato.
Aumento e alteração da denominação do capital para euros.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 €, após um reforço com 3004,80 € realizado em

dinheiro no montante de 1502,40 € por cada um dos sócios, valores
esses que ficam a constituir novas quotas.

Sócios e quotas:
1.º Fernando Lopes Dias casado com Ana Carla Madeira Segundo

Dias, na comunhão de adquiridos � uma quota de 997,60 € (como
bem próprio) e outra de 1502,40 € (como bem comum).

2.º Manuel Lopes Dias casado com Cláudia Assucena Ferreira Nunes,
na comunhão de adquiridos � uma quota de 997,60 € (como bem
próprio) e outra de 1502,40 € (como bem comum).

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001896760

SERRALHARIA CIVIL A TRANCOSENSE, L.DA

Sede: Zona Industrial de Trancoso, freguesia de Santa Maria,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 147/
210992; identificação de pessoa colectiva n.º 502837160; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/31052002.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 1/31052002.
Facto: alteração parcial do contrato, redenominação e aumento de

capital.
Capital: 15 000 €, após redenominação e aumento com 5024,04 €,

efectuado em dinheiro, no valor de 516,83 €, pelo sócio Nelson José Batista
Rebelo e 4507,21 €, pelo sócio Alexandrino António Batista Rebelo.

Sócios e quotas:
1.º Nelson José Batista Rebelo � 7500 €.
2.º Alexandrino António Batista Rebelo � 7500 €.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001896743

P. D. L. � PEDREIRAS DE LADEIRAS, S. A.

Sede: Bairro de Santa Luzia, São Pedro, Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 197/
050996; identificação de pessoa colectiva n.º 503779229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001896719

LEIRIA
BATALHA

NEGOCIMO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 657/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504139134; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/021223.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia de
24 060,00 € tendo sido parcialmente alterado o contrato:

O artigo 5.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
54 000,00 €, e representa-se por 6000 acções de 9,00 € cada uma.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2000465897

MOLDING OFFICE � COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 864/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505385503; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/021226.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerra-
mento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido
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aprovadas em 29 de Outubro de 2002, não havendo activo nem
passivo.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2000465765

MATCERÂMICA � FABRICO DE LOIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 832/
001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505218470;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresen-
tações: 4/021127 e 18/021223.

Certifico que António Pereira Carvalho, casado, cessou funções de
fiscal em 2 de Janeiro de 2002 e António Tavares da Costa Oliveira,
casado, cessou funções de fiscal único suplente em 1 de Janeiro de 2002.

Certifico ainda que foi nomeado fiscal único efectivo UHY � A.
Paredes e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por António Tavares da Costa Oliveira, casado, e Arman-
do Nunes Paredes, casado, revisor oficial de contas, como fiscal su-
plente em 2 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2001352719

BOMBARRAL

ECOFRUTAS � ESTAÇÃO FRUTEIRA DA ESTREMADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 469/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503675717; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 4/20021212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com redenominação do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 032 761,01 euros.
Sócios e quotas: Telmo José Gomes Presado � 157 159,29 euros;

João Francisco Ferreira Duarte � 134 707,96 euros; Joaquim José Ventu-
ra Ribeiro Pimentel Tavares � 134 707,99 euros; Luís Alberto Correia
Póvoa Pimentel Fonseca � 89 805,31 euros; Rogério Lopes Barardo �
89 805,31 euros; Acácio Torneiro Martins � 44 902,65 euros; Fernan-
do Várzea Filipe � 44 902,66 euros; Frederico Castelo Nunes �
44 902,65 euros; Hilberto Henrique Rodrigues Barardo � 44 902,65 eu-
ros; João Filipe Martins Vicente � 44 902,65 euros; José João Botas Cae-
tano � 44 902,65 euros; Manuel Davide Trindade Santos � 44 902,65 eu-
ros; Abílio Gomes Pereira dos Santos � 22 451,33 euros; António Joaquim
Maurício � 22 451,28 euros; Aurelian Martin Vieira Lino �
44 902,65 euros; Júlio Alberto Correia Faria Pimentel da Fonseca �
22 451,33 euros.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2001548060

LEIRIA

PAIXÃO & CLEMENTE, L.DA

Sede: Rua das Cabeças Redondas, 240, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8501/
020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506190927; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 76/20020726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue, entre:

Pedro Miguel Camilo Paixão Viana, número de identificação fiscal
189624450, natural da freguesia de Santa Maria dos Olivais, conce-
lho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida de Fernando
Namora, 72, rés-do-chão esquerdo, Charneca da Caparica, Almada,

titular do bilhete de identidade n.º 9004780 de 22 de Janeiro de 2002,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Hugo Miguel Faria Clemente, número de identificação fiscal
205721907, natural da freguesia e concelho de Leiria, solteiro, maior,
residente na Rua das Cabeças Redondas, 240, Barosa, Leiria, titular do
bilhete de identidade n.º 11506049 de 21 de Fevereiro de 2001, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paixão & Clemente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Cabeças Redondas, 240,
freguesia de Barosa, concelho de Leiria.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comercialização,
representação e distribuição de vinil, compact-disc, gira-discos, me-
sas de mistura, sacos, malas, roupas, phones, agulhas e respectivos
acessórios, artigos de decoração. Produção de programas de rádio.
Actividades de disc-jokey. Promoção de eventos relacionados com a
actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847986

A. J. VIEIRA � COMÉRCIO DE TINTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vale das Ervilhas, 1, Vale da Catarina, Caranguejeira,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7409/
010416; identificação de pessoa colectiva n.º 505424657; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 62/20021024.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe que a mesma
aumentou o capital e remodelou todo o contrato cujo teor passa a ser
o seguinte:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma A. J. Vieira � Comércio de Tintas, L.da

e tem a sua sede na Rua de Vale das Ervilhas, 1, ligar de Vale da
Catarina, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou valores constantes da escrita social, é de 15 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma
de 12 500 euros pertencente ao sócio António José de Oliveira Vieira;
e uma de 2500 euros pertencente ao sócio Delfim Pereira Marques.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem fixadas
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio António José de
Oliveira Vieira e sendo nomeado gerente a partir de hoje o sócio
Delfim Pereira Marques.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na Caixa Social e não é exigido pela Lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas e ele segundo outorgante acei-
ta associar-se nas condições do contrato social vigente e do presente
aumento e alteração.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

20 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2000842038

LIMALITORAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Alcobaça, 20, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8645/
021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506376850; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue, pelos sócios:

1.º Jorge Barroca Moreira de Lima, número de identificação fiscal
198093667, casado com Sandrina Guilherme Antunes, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na Rua dos
Bastos, 1, lugar de Casal do Azemel, freguesia e concelho da Batalha.

2.º Albertino do Carmo Moreira de Lima, número de identificação
fiscal 105524654, casado com Deolinda Carreira Rodrigues Barroca,
sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Caranguejeira,
concelho de Leiria, onde reside na Rua de Monsenhor Joaquim Car-
reira, 51, lugar de Souto de Cima; e

3.º Paulo Barroca Moreira de Lima, número de identificação fiscal
133629872, casado com Alcinda Maria Pereira Antunes, sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na Rua
dos Barros, 10, lugar de Tubaral, dita freguesia de Caranguejeira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMALITORAL � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Alcobaça, 20, freguesia,
concelho e cidade de Leiria.

3 � A Sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
por actividades secundárias a consultoria e avaliação de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 5000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Jorge Barroca Moreira de Lima, Albertino do Carmo Moreira de
Lima e Paulo Barroca Moreira de Lima.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de e para a So-

ciedade, bem como quaisquer outros bens móveis, promover os res-
pectivos registo e celebrar contratos de locação financeira;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a Sociedade, bem
como alterar os respectivos contratos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a Sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
abonações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo se a lei prescrever outras formas de convocação.

ARTIGO 8.º

Por falecimento de algum sócio, a Sociedade não se dissolve, con-
tinuando com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, deven-
do estes nomear um de entre si que a todos represente na Sociedade
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
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quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à Sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847951

TÁXIS � SOUTO PRO 2000 , L.DA

Sede: Rua da Professora D. Maria José Fernandes, 134,
Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8652/
021204; identificação de pessoa colectiva n.º 506390110; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue, pelos sócios:

Vítor Manuel Pereira Ferreira, número de identificação fiscal
154605271, casado com Graciete Carreira Mendes Ferreira, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Souto da
Carpalhosa, concelho de Leiria, onde reside na Rua da Professora
D. Maria José Fernandes, 134, que intervém por si e ainda na qua-
lidade de procurador de: Glória de Jesus Pereira, número de identifi-
cação fiscal 140188118, viúva, natural da dita freguesia de Souto da
Carpalhosa, residente com o outorgante.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXIS � Souto Pro 2000, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Professora D. Maria
José Fernandes, 134, lugar e freguesia de Souto da Carpalhosa, conce-
lho de Leiria.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e ti-
tulares seguintes: uma de 3000 euros pertencente ao sócio Vítor Ma-
nuel Pereira Ferreira; e uma de 2000 euros pertencente à sócia Glória
de Jesus Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847897

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES RAINHO & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Regedouro, 17, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2600/
19880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502003090;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) 15 e 16/20021028.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe
Sérgio Lopes Rainho, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002, e que a
mesma sociedade alterou o contrato em relação ao artigo 6.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

6.º

Gerência

A gerência fica a cargo do sócio Manuel Gomes Rainho, desde já
nomeado gerente.

Para obrigar a Sociedade é necessária a assinatura do gerente.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000842798

CARPOINT � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua Principal, Lameiria, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8525/
020821; identificação de pessoa colectiva n.º 506196410; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/20020821.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue:

1.º Henrique dos Santos, casado com Maria Irene Antunes dos San-
tos, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Colmeias, onde reside na Rua da Plastiguel, Eira Velha, concelho de
Leiria, número fiscal 112053920.
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2.º Pedro Nuno Gonçalves Dias dos Santos, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, e residente
na Rua de D. Horácio Coelho Cristino, 18, 2.º esquerdo, Leiria, nú-
mero fiscal 208176950.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CARPOINT � Auto-
móveis, L.da e tem a sua sede na Rua Principal, Lameiria, freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em compra, venda e mediação de venda,
importação e exportação de automóveis, ligeiros e pesados, novos e
usados e de máquinas industriais e agrícolas, novas e usadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Henrique
dos Santos e Pedro Nuno Gonçalves Dias dos Santos.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, aos só-
cios, até ao montante de 20 vezes o capital social, por decisão unâ-
nime dos sócios, tomada em assembleia geral, convocada para esse
efeito, que fixará as condições e prazo de realização das mesmas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remunera-
ção pertence aos sócios ou a não sócios que forem designados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios
Henrique dos Santos e Pedro Nuno Gonçalves Dias dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de favor,
abonações, cauções, avales e declarações de dívida ou de responsabi-
lidade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for sujei-
ta a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, arresto,
ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente de-
clarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

1 � O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado, e a amortização considera-
se efectuada com o depósito á ordem de quem, de direito na Caixa
Geral de depósitos, o que deverá ser notificado ao sócio.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço para posterior-
mente ser cedida.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847978

STR TÉCNICA � FABRICO DE MOLDES, L.DA

Sede: Moinho de Vento, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5685/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503979058;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20021203.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe,
António Luís Ferreira Bernardo de Sousa, por ter renunciado em 13 de
Maio de 2002.

Conferida está conforme.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001268750

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RODA & SOUSA, L.DA

Sede: Rua das Fazendas, lote 23, Urbanização Valverde,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8559/
020925; identificação de pessoa colectiva n.º 502135018; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/20021108.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterados o n.º 1 do artigo 1.º e artigos 2.º, 3.º e 4.º
do contrato, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade com a firma Sociedade de Construções Roda &
Sousa, L.da, passa a ter a sua sede na Rua das Fazendas, lote 23, Urba-
nização Valverde, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � (Mantém-se.)

2.º

O objecto social passa a ser o seguinte: compra e venda de terre-
nos, loteamentos e urbanização de terrenos, construção de edifícios e
sua comercialização e subempreitadas de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros , e corresponde à soma das seguintes quotas: três do
valor nominal de 12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Luís Roda de Oliveira, Alexandrina Mendes de Oliveira
e José Luís Raimundo Sismeiro; uma quota do valor nominal de
3990,38 euros e outra do valor nominal de 8509,62 euros, ambas
pertencentes ao sócio Horácio Mendes de Oliveira, sendo a primei-
ra seu bem próprio.

4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, pertence aos sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral,
mantendo as funções de gerentes os sócios, Luís Roda de Oliveira e
Horácio Mendes de Oliveira e ficando desde já nomeado gerente o
sócio, José Luís Raimundo Sismeiro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269854

ANTÓNIO MENESES VAZ & FILHOS, L.DA

Sede: Mouratos, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5245/
960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503714003; inscri-
ção n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 9 e
10/20021127.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio António Meneses Vaz, e duas quo-
tas, cada uma do valor nominal de 1250 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Ana Cristina de Sousa Vaz e Paulo Alexan-
dre de Sousa Vaz.

Mais certifico que foi designado gerente, Paulo Alexandre de Sousa
Vaz, por deliberação de 26 de Novembro de 2002.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269420
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VALENTIM ANTUNES DE SOUSA E FILHOS,
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua Central, 35, Machados, Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2768/
890119; identificação de pessoa colectiva n.º 502094605; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 20/20021022.

Certifico, que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato em rela-
ção ao corpo do artigo 1.º e o artigo 6.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade com a firma Vale Sequeiros, Agro-Pecuária, L.da, e tem
a sua sede na Rua Central, 35, no lugar de Machados, freguesia de Boa
Vista, concelho de Leiria.

6.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes, os sócios Valentina Filomena Antunes de Sousa Auriault, Carla
Sofia Antunes de Sousa Santos e Pedro Miguel Antunes de Sousa.

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, incluindo na
compra e venda de quaisquer veículos.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000842380

CADIPAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Cemitério, Gandara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3416/
19910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502470070; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 35/20021212.

Certifico, que a sociedade em epígrafe reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Cadipal Construções, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Cemitério, Gândara dos Olivais, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria.

§ único.(Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter como objecto: construção civil, recupera-
ção de edifícios, empreitadas de obras públicas e particulares, produ-
ção e comercialização de betão, impermeabilizações, revestimentos,
pinturas, importação e exportação de grande variedade de mercado-
rias, nomeadamente materiais de construção civil; urbanizações com-
pra e venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido nas seguintes quotas: uma quota do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio João Ezequiel de Sousa Ribeiro; uma
quota do valor nominal de 1496,40 euros e outra quota do valor
nominal de 1003,60 euros ambas pertencentes ao sócio Diamantino
da Silva Malho.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2001268220

NOVA GENTE II � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua Principal, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8585/
021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506287858; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20021018.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NOVA GENTE II � Imobi-
liária, S. A., tem  o seu inicio a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua Principal, no lugar
de Vidigal, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, podendo ser
transferida nos termos legais, por deliberação da assembleia geral.

2 � A administração poderá criar delegações ou qualquer outra
forma de representação dentro e fora do país, quando o entender
conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a compra, venda e aluguer de imó-
veis próprios, construção de imóveis para venda, loteamento, urbani-
zações e promoções imobiliárias, comércio e representação de má-
quinas e viaturas, materiais siderúrgicos e de construção civil.

2 � A sociedade, por acto da administração, poderá adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido no
número antecedente, em sociedades reguladas por leis especiais, em
sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e associa-
ção em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções com o valor no-
minal de 1 euro cada.

§ único. A administração está desde já autorizada a proceder a au-
mentos do capital social, por uma ou mais vezes, até 1 000 000 de
euros.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis nos termos da legalização aplicável e poderão ser repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções são assinados pelo admi-
nistrador podendo a assinatura ser por chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir, nos termos da lei, quaisquer tipos de
obrigações, nas condições estabelecidas em assembleia geral, sob pro-
posta da administração.

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo de eventuais limitações, a assembleia geral é
constituída por todos os accionistas titulares de 100 ou mais acções
averbadas em seu nome no livro de registos da sociedade ou cuja
titularidade seja documentada por carta emitida por instituição de
crédito em que as acções estejam confiadas, sendo que neste caso a
prova de accionista deverá ser realizada até cinco dias antes da reali-
zação da assembleia geral.

2 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão agru-
par-se por forma a completar esse número, fazendo-se representar
por qualquer um dos agrupados indicando tal por carta ao presidente
da mesa da assembleia geral.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, as condições estabelecidas por lei.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário quadrienalmente eleitos pela assembleia geral, podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Ao presidente da mesa de assembleia geral compete a convo-
cação, direcção, disciplina e fiscalização das reuniões e das delibera-
ções nelas tomadas.

3 � Além de todo o expediente da mesa, compete ao secretário
substituir, por cooptação, na sua falta ou impedimento, o presidente,
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e na sua falta ou impedimento, nos mesmos termos, escolher qual-
quer accionista presente na reunião para a secretariar.

4 � Desde já se designam para a mesa de assembleia geral as se-
guintes pessoas:

a) Eduardo Joaquim Oliveira Faustino, para presidente;
b) Lucília Carreira Faustino, como secretária.

ARTIGO 10.º

1 � A convocação para a reunião da assembleia geral deve ser feita
com a antecedência mínima e publicidade impostas por lei.

2 � Na primeira convocatória pode logo ser marcada uma segun-
da data para reunir no caso da assembleia geral não poder funcionar
na primeira data marcada.

3 � Os accionistas que queiram requerer inclusão de determinados
pontos na ordem de trabalhos e a quem a lei assista esse direito, de-
verão identificar clara e precisamente esses assuntos, por carta onde
requeiram tal inclusão a qual conterá as suas assinaturas, a enviar ao
presidente da mesa no prazo de oito dias.

ARTIGO 11.º

1 � Sem prejuízo do disposto na lei, as deliberações da assembleia
geral são tomadas por maioria dos votos emitidos pelos accionistas
presentes ou representados.

2 � A cada grupo de cinco acções corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

1 � A administração é composta por administrador único e admi-
nistrador suplente, que serão eleitos quadrienalmente pela assembleia
geral, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral designará o administrador único e o admi-
nistrador suplente.

3 � Os membros da administração ficam desde já dispensados de
prestar caução pelo exercício do cargo.

4 � Ficam desde já designados como administradores: 
a) José Luís Carreira Faustino, como administrador único;
b) Arminda Maria dos Santos Ferreira Faustino, como administra-

dora suplente.
ARTIGO 13.º

1 � Compete ao administrador único, só, ou na falta dele ao ad-
ministrador suplente, assegurar a gestão de negócios sociais, sendo-
lhes atribuídos os mais amplos poderes, e, designadamente: 

a) A representação da sociedade, em juízo e fora dele;
b) A negociação e a outorga de contratos, incluindo convenções

de arbitragem, seja qual for o seu alcance e natureza, em que a so-
ciedade seja parte;

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposi-
ção, ou aquisição de bens sociais;

d) A obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessá-
rias garantias, seja qual for a extensão da natureza;

e) A constituição de mandatários;
f) A deliberação sobre a oportunidade e condições de emissão de

obrigações da sociedade;
g) Deliberar a aquisição ou cedência de participações sociais em

outras sociedades, sediadas no país ou no estrangeiro pelo preço e
condições que entender por convenientes;

h) A deliberação sobre quaisquer outros assuntos sobre os quais al-
gum administrador requeira deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único e, na
falta dele, pela assinatura do administrador suplente.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único, eleito
quadrienalmente.

2 � Desde já se designa como fiscal único o Dr. Fernando de Jesus
Amado dos Santos, revisor oficial de contas n.º 853, efectivo e pelo
Dr. Manuel Alberto Gaspar Soares, revisor oficial de contas n.º 807,
em representação de Matos Soares Vaz, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deliberará, por maioria de votos emitidos, seja
qual for o capital nela representado, sobre a aplicação dos resultados
do exercício, podendo distribuir pelos accionistas menos de 50% dos
lucros distribuíveis.

ARTIGO 17.º

As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral, da
administração e do conselho fiscal são fixadas anualmente pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação da assembleia geral.

Se a assembleia geral não deliberar de outro modo, a liquidação do
património da sociedade em consequência da sua dissolução será efec-
tuada extrajudicialmente por uma comissão liquidatária constituída por
membros do conselho de administração em exercício.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847943

ONDAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Alto Vieiro, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3637/
910920; identificação de pessoa colectiva n.º 502618205; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/20020211.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e repre-
senta-se por uma quota de 2500 euros pertencente ao sócio Francis-
co Henrique da Rocha Marques, uma quota de 1000 euros pertencen-
te à sócia Maria João de Oliveira Froes de Almeida da Rocha Marques,
e três quotas de 500 euros, uma de cada um dos sócios Maria Alice de
Almeida Rocha Marques,  António Manuel de Almeida da Rocha
Marques e Maria Manuel de Almeida da Rocha Marques.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000846009

BREGIAUTO � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua do Brejo, Zona Industrial, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8521/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506191559; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue, pelos sócios:

1.º José Luís Marques Dias, casado segundo o regime da comunhão
geral de bens, com Maria Fernanda Dias Nunes, natural da freguesia
de Pousos, concelho de Leiria, residente na Avenida Principal, Vidigal,
dita freguesia de Pousos, contribuinte n.º 105276944.

2.º Fernando Marques Dias, casado segundo o regime da comunhão
de adquiridos, com Rosa Maria Gonçalves Barbosa, natural da fregue-
sia de Pousos, referida, residente na Rua do Barro, Vidigal, dita fre-
guesia de Pousos, contribuinte n.º 123549485.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BREGIAUTO � Reparação
Automóvel, L.da com sede na Rua do Brejo, Zona Industrial, Vidigal,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: oficina de reparação automóvel, bate-
chapa, pintura, serviços de reboque de viaturas automóveis, comércio
de viaturas automóveis, transportes nacionais e internacionais de
mercadorias, por conta de outrém.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma do valor
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nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio, José Luís Marques
Dias e outra do valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio,
Fernando Marques Dias.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertencerá a quem vier a ser desig-
nado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos

e contratos, basta a intervenção de um gerente, sendo sempre o titu-
lar do certificado de capacidade profissional.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, o qual de seguida, se defere aos sócios não
cedentes, quando permitido por lei.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847900

S. FRANCISCO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 26, 9.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3415/
910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502470020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20020822.

Certifico, que cessaram funções de gerentes da sociedade em epígra-
fe Manuel de Sousa Faria e Rui Manuel da Encarnação Faria, por decesso.

Datas: 5 de Agosto de 1994 e 9 de Abril de 2001.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 2000847960

AUDIANÁLISE � CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 8-A, 3.º G Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4556/
940825; identificação de pessoa colectiva n.º 502318708;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 11 e 12/20020911.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que cessou funções de
gerente Joaquim José Monteiro Carreira dos Santos, por ter renun-
ciado em 5 de Agosto de 2002. A sociedade alterou o contrato quan-
to ao artigo 5.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 5.º

A administração e gerência da sociedade, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração, fica a cargo de sócios ou não sócios que
forem designados em assembleia geral, ficando, todavia, desde já no-
meados gerentes os sócios Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição e
António Barroca Rodrigues.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2000845142

AUTO LOPES & ERVILHA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Almoinhas, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3229/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502371935; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 88/20020328.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, corres-
pondente às quotas dos sócios do seguinte modo: José Ferrinho Ervi-
lha, uma quota de valor nominal de 2500 euros; António de Jesus
Lopes, uma quota de valor nominal de 2500 euros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

3 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847889

LEIRIMÉDIA � PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Fonte, lote 4, rés-do-chão,
direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4102/
930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502931825;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20020207.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Ave-
nida do Dr. Francisco Sá Carneiro, Quinta da Cascalheira, lote 8,
loja 1, Leiria.

11 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 2000845860

MARINHA GRANDE

DUARTE GOMES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020916.

Certifico que entre Pedro Nuno Matias Duarte, casado com Sandra
Maria Curto Vaz, na comunhão de adquiridos, Rua do Vale das Noras,
18, 1.º esquerdo, Pilado; e Arnaldo Amílcar Duarte Gomes, viúvo, Rua
do Vale das Noras, 18, 1.º direito, Pilado, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Duarte Gomes & Duarte, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Vale das Noras, 18, 1.º direito, lugar do
Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imobi-
liários, revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 50 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Nuno Matias Duarte e Arnaldo Amílcar Duarte Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferido, está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 2000318762

POMBAL

RLPS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1473;
número e data da apresentação: PC. 152/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001216386

BEIRALAR � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1406/
130993; número e data da apresentação: PC. 138/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

6 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001216360

JOAQUIM GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1687;
número e data da apresentação: P. C. 134/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219903

MENUMATER COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2574;
número e data da apresentação: P. C. 128/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219911

LOUZER CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1115;
número e data da apresentação: P. C. 132/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219920

FIGKART � EXPLORAÇÃO DE KARTÓDROMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1956;
número e data da apresentação: P. C. 131/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219938

RAMALHO & OLIVEIRA, PINTORES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1237;
número e data da apresentação: P. C. 127/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219946

FARMÁCIA SANTA MARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1902;
número e data da apresentação: P. C. 123/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

9 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001219954

MEIRICER � CERÂMICA ARTÍSTICA DE MEIRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 926;
número e data da apresentação: P. C. 140/20020627.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

11 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001220006
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PENTE FINO � SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2449;
número e data da apresentação: P. C. 19/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245955

PAÇO VERDE � LAR DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2220;
número e data da apresentação: P. C.17/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245963

PONTES & BOUILLET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2441;
número e data da apresentação: P. C. 16/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

27 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001245971

COSTA NOGUEIRA & RODRIGUES
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2177/
981120; número e data da apresentação: P. C. 58/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219784

NOBILISGRAFE � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1891/
970627; número e data da apresentação: P. C. 57/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219792

INSTITUTO DE MÚSICA E ARTES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1889/
970613; número e data da apresentação: P. C. 56/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219806

CENTRO DE ENFERMAGEM AVENIDA POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2176/
981118; número e data da apresentação: P. C. 55/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219822

ABREU & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 541/
830217;  número e data da apresentação: P. C. 54/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

23 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219830

CHAMINÉS PORTELA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1564;
número e data da apresentação: P. C. 51/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219768

O CUCO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2132/
980903; número e data da apresentação: P. C. 15/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219865

JUVELINO FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2437;
número e data da apresentação: P. C. 14/20020628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2001, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

26 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001219873

LISBOA
ALENQUER

ALMENDRA, MARIA � GABINETE DE ARQUITECTURA,
URBANISMO, DECORAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 571/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502142871; data da
entrega dos documentos: 021213.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179083
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SOCIEDADE AGRÍCOLA E TURÍSTICA DE VALVERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 928/
940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503133850; data da
entrega dos documentos: 021213.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179080

ANTÓNIO REIS � REPRESENTAÇÕES NACIONAIS
E ESTRANGEIRAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1558/
000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504528866; data da
entrega dos documentos: 021202.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179074

TRANSPORTES MACUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 757/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502397705; data da
entrega dos documentos: 021209.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179068

TRANSBAIRRO, EMPRESA DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 906/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503129003; data da
entrega dos documentos: 021220.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179064

ABRI 2000 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1566/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504925890; data da
entrega dos documentos: 021220.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179062

FÉLIX-GAZ � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 976/
940912; identificação de pessoa colectiva n.º 502834943; data da
entrega dos documentos: 021220.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179057

TRANSPORTES GONZAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 907/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503100293; data da
entrega dos documentos: 021220.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179053

CULTO � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1457/
990901; identificação de pessoa colectiva n.º 504648683; data da
entrega dos documentos: 021213.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179050

M. C. ELVAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1541/
000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504828975; data da
entrega dos documentos: 021212.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179047

DINO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 448/
851004; identificação de pessoa colectiva n.º 501601929; data da
entrega dos documentos: 021220.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179045

FERINÁCIO � CONSTRUÇÕES CIVIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1238/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503977098; data da
entrega dos documentos: 021223.
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Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da
Graça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179043

SOCIEDADE AGRÍCOLA FERREIRA QUEIMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 213/
740205; identificação de pessoa colectiva n.º 500412880; data da
entrega dos documentos: 021223.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179040

DAVID & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 367/
821221; identificação de pessoa colectiva n.º 501339906; data da
entrega dos documentos: 021218.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179004

SOINTECO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
EM TERRENOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 135/
680812; identificação de pessoa colectiva n.º 500418462; data da
entrega dos documentos: 021218.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000179001

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES � SOCIEDADE
DE HABITAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1812/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505605929; data da
entrega dos documentos: 021209.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000178999

P. S. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1400/
990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504475118; data da
entrega dos documentos: 020630.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000178997

TRANSPORTADORA CIPRIANO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 496/
870819; identificação de pessoa colectiva n.º 500495394; data da
entrega dos documentos: 021206.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercício de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000178996

OURIVESARIA MAXIBETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 926/
940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503133876; data da
entrega dos documentos: 020630.

Certifico que, ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000178994

AZAMBUJA

THYSSENKRUPP IMPORMOL INDÚSTRIA PORTUGUESA
DE MOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 43;
identificação de pessoa colectiva n.º 500137528; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 27, inscrição n.º 30 e inscrição n.º 31; núme-
ros e data das apresentações: 1, 2 e 3/20021028.

Certifico que:
a) Pela inscrição n.º 30 foi efectuada a alteração do pacto quanto

ao artigo 1.º, com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção de Thyssenkrupp Impormol Indústria Portuguesa de Molas, S. A.

b) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27 foi efectuado
averbamento com o seguinte teor:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de Klaus
Bednartz, por destituição em 9 de Setembro de 2002.

c) Pela inscrição n.º 31 foi efectuada a inscrição com o seguinte
teor:

Eleição do vogal do conselho de administração, em substituição da
destituída: Regine Charlotte Nolte, casada, Ansonnenberg 75 a, 44879,
Bochum, Alemanha.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2001557620

CASCAIS

OUTSYSTEMS � SOFTWARE EM REDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 467 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504995634.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 44/020724.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de adminis-

tração, por renúncia em 11 de Junho de 2002, e do fiscal único efec-
tivo e suplente, ambos por renúncia, em 19 de Novembro de 2001.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 45/020724.
Designação dos órgãos sociais em 19 de Novembro de 2001.
Conselho de administração: presidente � Paulo Alexandre Grilo

Rosado, casado, Rua de Diogo do Couto, 9, 3.º, esquerdo, Linda-a-
-Velha; vogais � Rui Pedro Folgado Brás Pereira, casado, Rua dos
Depósitos, Moradia Sol Nascente, rés-do-chão, direito, Caparide, São
Domingos de Rana; e Frank Verschoor, casado, Savannahweg, 17,
3542 Aw Utrecht, Holanda.

Fiscal único: efectivo � S. Fernandes, Barros, Fonseca & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Repú-
blica, 50, 8.º, Lisboa, representada por Manuel Rui dos Santos Caseirão,
revisor oficial de contas; suplente � Barroso, Dias, Caseirão & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Re-
pública, 52, 9.º, Lisboa, representada por Ernesto Ferreira da Silva,
revisor oficial de contas.

Prazo: Triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179112

ENERGY RECORDS � EDIÇÃO E COMÉRCIO DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 120 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504168509;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/020712.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 eu-
ros cada, sendo uma pertencente ao sócio Carlos Ciro da Cruz Reis
Pinto; e outra de igual valor nominal, pertencente à sócia Florisbela
Marisa de Freitas Carneiro de Figueiredo e Faro Pinto.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179110

FERROVIAS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 306 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501979930;
inscrição n.º 38; número e data da apresentação: 59/020731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 38 à apresentação n.º 59/020731.
Designação por cooptação para vogal do conselho de administra-

ção, de José Pedro Castanheira Rodrigues, casado, Rua dos Castanheiros,
213, Cascais, em 8 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179107

MANUEL MARIA PIRES � SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 187-
A (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505251221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e à apresentação n.º 52/020927.
Cessação de funções de gerente de Manuel Maria Pires, por desti-

tuição, em 6 de Setembro de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 53/020927.
Deslocação de sede para o Sintra Business Park, Edifício 01, fracção 1 Q,

Abrunheira, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179101

GIEL � GESTÃO INTERNACIONAL DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 188-
A (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506125661; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 56/020927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 56/020927.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, (n.º 1).
Termos de alteração:
Sede: Sintra Business Park, Edifício 01, fracção 1Q, Abrunheira,

freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179098

BRENNTAG PORTUGAL � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 367 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500303274.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 10/020315.
Cessação de funções de gerente de Karl Kolmer, por destituição,

em 21 de Maio de 2001.

Inscrição n.º 26 à apresentação n.º 1/020802.
Projecto de fusão.
Modalidade: Transferência global de património.
Sociedade incorporante: A própria sociedade.
Sociedades incorporadas: E. Brunner, S. A, Rua da Arroteia, 995,

Leça do Balio, Matosinhos.
PQP � Produtos Químicos Portugueses � Comercialização de

Produtos Químicos, S. A, Sítio de Bela Mandil, Pechão, Olhão.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179090

PARK SOMBRA � MONTAGEM DE COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 505545578; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/010627.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, PARK SOMBRA � Montagem de
Coberturas, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, na Abóboda,
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Trajouce, lote 18, armazém 19, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações
ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em fabricação, comércio e monta-
gem de coberturas de grandes superfícies.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios,
José Luís Gonçalves Pereira, Ricardo Artur Lima Azevedo da Silva, e
Mirella Cardoso Koch.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida. Porém, a cessão de quotas a estranhos, fica dependente do
prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de três ou mais
gerentes, também nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios, aos quais
é atribuído um direito especial à gerência da sociedade.

3 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
dois gerentes ou com a assinatura de um gerente e de um procurador.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro dos Santos. 3000090619

BRENNTAG PORTUGAL � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 367 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500303274.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e à apresentação n.º 2/020902.
Mantém-se como gerente Michael Van Marle, pelo prazo de um

ano, a contar de 2 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179086

MULTINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 501562117; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 89/020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 23 à apresentação n.º 89/020724.
Designação do conselho de administração e recondução do conse-

lho fiscal, em 31 de Janeiro de 2002.
Conselho de administração: presidente � João Francisco Dezoito

Trindade Leitão, solteiro, Rua de Jacinto Nunes, 26, 1.º, direito, Lis-
boa; vogais � Diamantina de Jesus Ribeiro Bettencourt, viúva, Alame-
da de António Sérgio, 63, 1.º-E, Linda-a-Velha; e Maria da Graça Cirne
Delgado da Silva, divorciada, Praceta Valverde, 1, 3.º, direito, Oeiras.

Prazo: Quadriénio de 2002-2005.
Recondução de membros do conselho fiscal.
Presidente � Carlos Abreu, João Cipriano & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Amaro
Santos Cipriano; vogais � Laura da Conceição Ribeiro; e Luís Filipe
da Silva Viana Azêdo; suplente � Carlos Alberto Antunes Abreu,
revisor oficial de contas.

Prazo: Biénio de 2002-2003.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179076

PLENITUDES � EDIÇÃO MUSICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 438 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505554089;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/020902.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, (n.º 2), e 3.º (n.º 1), os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, 42-B, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3.º

1 � O capital social é de 150 000 euros e corresponde à soma de
três quotas: uma do valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao
sócio Vincent D� Aversa; uma do valor nominal de 75 000 euros,
pertencente ao sócio Nuno Miguel Ferreira Parente; e outra do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Sandra Cristina Cruz
Clemente Rosa Ferreira Parente.

Mais certifico que, foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 2001.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179072

GVA CONSULTIMO � CONSULTORES INTERNACIONAIS
DE IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 874 (Oeiras).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 294/020328.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por

ambos os sócios, na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 5.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: REIN � Rede de Investimentos Imobiliários, L.da,

4900 euros; e Adriano Callé da Cunha Lucas, 100 euros.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 18/020829.
Cessação de funções de gerente de João Pedro Quintela de Saldanha,

por renúncia, em 31 de Julho de 2002.

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 19/020829.
Designação para gerente de Maria Inácia Reynolds de Abreu

Coutinho Soares de Oliveira, Rua de Santana à Lapa, 105, Lisboa, em
31 de Julho de 2002.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 1/021008-
Compl.

Cessação de funções de gerente de Adriano Callé da Cunha Lucas,
por renúncia, em 31 de Julho de 2002.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179066

SECURITAS � SERVIÇOS E TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7943 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500243719.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 28 à apresentação n.º 23/021014.
Projecto de cisão simples.
Modalidade: Destaque de parte de património para constituir uma

nova sociedade
Sociedade cindida: A própria sociedade.
Sociedade a constituir: Securitas II � Segurança Electrónica, S. A.
Sede: Rua de Rodrigues Lobo, 2, Edifício Securitas, freguesia de

Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.
Objecto: Prestação de serviços de segurança privada e actividades

conexas, nomeadamente a exploração e gestão de centrais de recep-
ção e monitorização de alarmes, bem como a produção, instalação,
gestão, manutenção e exploração de sistemas de segurança.

Capital: 2 550 000 euros.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179060

SECURITAS � SERVIÇOS E TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7943 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500243719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 26 e à apresentação n.º 30/
020710.

Recondução dos membros do conselho de administração e fiscal
único efectivo e suplente, em 28 de Março de 2002.

Prazo: Ano de 2002.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179049

ETROPLUS � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9712 (Sintra);
identificação de pessoa colectiva n.º 503424129; inscrição n.º 20 e ins-
crição n.º 21; números e data das apresentações: 42 e 43/020910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 20 à apresentação n.º 42/020910.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 2905,06 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito pelo sócio João Miguel Martins Lopes dos Santos, com a quan-
tia de 1612,14 euros, e pelo sócio Bruno José Valentim Hernando,
com a quantia de 1292,92 euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: João Miguel Martins Lopes dos Santos, 2500 eu-

ros; e Bruno José Valentim Hernando, 2500 euros.

Inscrição n.º 21 à apresentação n.º 43/020910.
Designação para gerentes de João Miguel Martins Lopes dos San-

tos, e de Bruno José Valentim Hernando, em 24 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000179012

PORTO
MAIA

ACTIVEST � ACTIVIDADES FORA DE PORTAS
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 134/
20021204; identificação de pessoa colectiva n.º 506209555; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20021204.

Certifico que, entre Manuel Henrique de Meireles Carvalho, casado
na comunhão de adquiridos com Margarida da Conceição Jerónimo da
Silva; Isabel Maria Pinto do Souto e Melo, casado na comunhão de
adquiridos com Nelson César Ramos da Silva Abreu; Ricardo Alexan-
dre Ramos da Silva Abreu, solteiro; e João Pedro Simões Gonçalves,
solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte, e pela apresentação e inscrição referidas:

1.º

A sociedade adopta a firma ACTIVEST � Actividades Fora de
Portas e Comércio de Vestuário, L.da, com sede na Rua de Camilo
Castelo Branco, 222, habitação 5-6, freguesia de Águas Santas, con-
celho da Maia.

2.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
para outro lugar dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como serem criadas filiais ou delegações.

3.º

O seu objecto consiste na organização de actividades recreativas e
desportivas ao ar livre e comercialização de vestuário desportivo por
grosso.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas de igual valor
nominal, de 1250 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir dos
seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
100 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a estra-
nhos, dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por dois ou mais gerentes,
designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio Manuel Henrique
de Meireles Carvalho, e Nelson César Ramos da Silva Abreu, atrás
identificados.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são obrigatórias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2000416284

VIANA DO CASTELO
VIANA DO CASTELO

MANUEL CÂNDIDO QUEIROZ DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2662; identificação de pessoa colectiva n.º 504973410; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 23/20021202.
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Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2002, exarada de
fls. 2 a fls. 4 do livro n.º 329-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos
artigos 3.º e aditamento do 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 378,58 euros e dividido em duas quotas: uma
no valor de 40 302,86 euros, pertencente ao sócio Manuel Cândido
Queiroz da Cruz; e outra no valor de 10 075,72 euros, pertencente à sócia
Maria Batista Alves.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até dez vezes mais o montante do capital social e na proporção
das respectivas quotas.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000864848

FLÔR � SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO DE VILA FRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2044; identificação de pessoa colectiva n.º 503637327; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 305/20011228.

Certifico que, por acta de 30 de Outubro de 2001, foi aumentado o
capital da sociedade em epígrafe, de 1 000 000$ para 5000 euros,
passando o artigo 3.º do pacto social a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, António Dias dos Santos, e Laurinda Louro da
Silva Lobo dos Santos.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000864813

JOSÉ COSTA REIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3378; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20021023.

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2002, exarada de
fls. 66 a fls. 68 do livro n.º 75-H, do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi celebrado entre José da Costa Reis, e Maria Judite
Quesado da Rocha Reis, um contrato de sociedade, que se rege pelo
seguinte pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma JOSÉ COSTA REIS � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 91, freguesia de Portuzelo,
do concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
podendo criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edi-
fícios; trabalhos de engenharia civil; trabalhos de instalações que con-
correm para a construção de edifícios; construções e obras públicas
não especificadas; compra e venda de bens imobiliários; promoção
imobiliária; gestão de espaços imobiliários.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de

4000 euros do sócio José da Costa Reis; e uma no valor nominal de
1000 euros da sócia Maria Judite Quesado da Rocha Reis.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal na proporção das respectivas quotas, até ao quíntuplo do capital
social, bem como serem feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a
sua representação, fica afecta ao sócio José da Costa Reis, desde já
designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente José da
Costa Reis, sendo necessária a sua intervenção para obrigar validamente
a sociedade, os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos sócios.

6.º

Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis, incluindo

veículos automóveis de e para a sociedade, celebrar contratos de
leasing, bem como tomar de arrendamento quaisquer locais e rescin-
dir os respectivos contratos;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-
zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, gozando os sócios não cedentes do direito de preferência em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo.

8.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, os seus herdeiros nomea-
rão de entre si um que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

Declararam ainda os outorgantes que, desde já autorizam a gerên-
cia a proceder ao levantamento do capital social depositado para fazer
face às despesas de aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000864716

APURACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1789; identificação de pessoa colectiva n.º 503228567; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 52 e 53/20021107.

Certifico que, por escritura de 7 de Agosto de 2002, exarada de
fls. 31 a fls. 33 do livro n.º 73-H, do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade para unipessoal, tendo
sido alterados os artigos 1.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma APURACONTA � Contabilidade e
Gestão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pintor José de
Brito, 77, bloco 4, 1.º, na cidade e concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente a uma única quota de igual valor nominal, pertencente á
única sócia, Ana Paula Mendes da Silva.

A sociedade pode exigir prestações suplementares ao capital até ao
dobro do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta à única sócia, Ana Paula
Mendes da Silva.

2 � Para vincular validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos, é suficiente a sua assinatura.
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O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000864953

VILA REAL
MONTALEGRE

AQUECICÁVADO � AQUECIMENTOS, MONTAGENS
E TUBAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 139/
950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503475432;
data: 200201115.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
de exercício de 2001.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Glória de Melo
Alves. 2001724012

PARQUE EÓLICO DE VIEIRA � CABREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 277/
020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506040917; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20021108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 5.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva Fernandes; e
outra no valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio Domin-
gos Pereira de Sousa Lopes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Glória de Melo
Alves. 2001724047

AIRES RAFAEL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 286/
021120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021120.

Certifico que, Aires Manuel Marcelino Rafael e mulher, Glória de
Jesus Afonso Pires Rafael, casados na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma AIRES RAFAEL � Transportes, L.da,
e a sua sede é na Rua da Corujeira, 22, freguesia e concelho de
Montalegre.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus limítro-
fes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem prévia
autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrém.

3.º

1 � O capital social, totalmente liberado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de

25 000 euros a quota pertencente a cada um dos sócios, Aires Manuel
Marcelino Rafael, e Glória de Jesus Afonso Pires Rafael.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores, e João
Miguel Pires Monteiro, casado, natural da freguesia e concelho de
Montalegre, onde reside na Rua da Portela, 76.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos são necessá-
rias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade.

Nas cessões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de quotas,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Glória de Melo
Alves. 2001724020

FPT � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 268/
020227; identificação de pessoa colectiva n.º 504441620; inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: Of. 1 e 2/20021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, João Paulo Gomes Gonçalves, em 4 de Dezembro de 2002,
por renúncia.

19 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Glória de Melo
Alves. 2001724055

SECUNDINO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 16/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 501311114; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20021128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
em numerário, e foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Domingos Dias Pereira; e outra
no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Luísa Fechas
Gonçalves Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e fica a cargo do sócio Domingos Dias
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Pereira, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria Glória de Melo
Alves. 2001724039

PESO DA RÉGUA

VEREDAS DO DOURO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 817;
identificação de pessoa colectiva n.º 506624727 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021209.

Certifico que, por escritura de 21 de Novembro de 2002, a fl. 125 do
livro n.º 253-B, do 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foi
constituída uma sociedade entre, Albano Mesquita Moreira da Silva,
casado com Alzira José Pinto Leite Ribeiro, na comunhão de adqui-
ridos, residente na Travessa de Helena Vieira da Silva, 37, 6.º, direito,
Leça da Palmeira, Matosinhos; e Alfredo de Mesquita Moreira da Silva,
casado com Emília Maria Moreira Machado Moreira da Silva, na se-
paração de bens, residente na Rua do Professor Jaime Rios de Sousa,
23, 1.º-B, Porto, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Veredas do Douro � Sociedade
Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Quinta de Valbom, freguesia de
Canelas, concelho de Peso da Régua.

2 � A gerência da sociedade pode criar sucursais ou outras formas
de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto da sociedade é a vitivinicultura, exploração agríco-
la, produção e comercialização de vinhos e outras bebidas alcoólicas
e investimentos turísticos.

2 � A sociedade pode fazer de sociedades de responsabilidade limi-
tada com objecto igual ou diferente do seu e de agrupamentos com-
plementares de empresas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas de 5000 euros, pertencendo uma
ao sócio Albano Mesquita Moreira da Silva, e outra ao sócio Alfredo
de Mesquita Moreira da Silva.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que só ven-
cerão juros se houver deliberação nesse sentido.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital, até ao montante igual ao décuplo do
capital social.

5.º

A cessão de quotas, parceladas ou não, é livre entre os sócios, fi-
cando desde já autorizada a divisão para esse efeito. Para quaisquer
outras pessoas, a cessão depende sempre do consentimento da socie-
dade.

6.º

1 � São desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios, Albano
Mesquita Moreira da Silva, e Alfredo de Mesquita Moreira da Silva.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

3 � Poderão ser constituídos mandatários que obrigarão a socieda-
de nos actos e nos termos fixados na procuração.

4 � Nos poderes dos gerentes, exercidos nos termos do n.º 2 deste
artigo, incluem-se designadamente, a compra, venda e hipoteca de
viaturas e o arrendamento de imóveis.

5 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos e contratos alheios aos fins e interesses sociais, designadamente
abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos semelhantes.

7.º

Por morte de um sócio, a quota transmite-se aos seus sucessores,
cabendo ao cabeça-de-casal, a representação perante a sociedade,

enquanto a quota se mantiver por partilhar, salvo se os herdeiros
deliberarem nomear um outro para os representar.

8.º

1 � A sociedade pode proceder à amortização de quotas quando
for permitido por lei e nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do sócio;
b) Quando seja cedida a estranhos, sem o consentimento da so-

ciedade;
c) Quando o sócio infrinja o n.º 5 do artigo 6.º deste pacto;
d) Quando adjudicada ao cônjuge do sócio em partilha resultante

de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;
e) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa falida

ou insolvente.
2 � Salvo quando a lei disponha imperativamente de forma diver-

sa, a amortização ou aquisição será efectuada pelo valor apurado em
face do último balanço, acrescido da correspondente parte nos lucros
relativos ao exercício em que se efectuar a amortização, parte esta
calculada em função dos lucros havidos no exercício anterior.

O pagamento será efectuado em seis prestações semestrais, iguais,
sem vencimento de juros.

3 � A sociedade pode deliberar que a quota que for amortizada
figure no balanço como quota amortizada. Pode ainda posteriormente
deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios, ou a terceiros.

9.º

Dos lucros líquidos de cada exercício, parte destinar-se-á à consti-
tuição da reserva legal e o excedente terá a aplicação que a assem-
bleia deliberar, podendo a totalidade do excedente ou passar para o
exercício seguinte ou ser levada a reservas.

10.º

A convocação das assembleias gerais será efectuada por meio de
carta registada, com a antecedência mínima de 15 dias.

Foi conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001798210

IMOBILIÁRIA IRMÃOS ALMEIDA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 506398803 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021210.

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2002, a fl. 18 do
livro de notas n.º 146-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre António Artur Almeida Alves,
casado com Maria do Céu Araújo Mendes Mesquita, na comunhão de
adquiridos; e José Almeida Alves, casado com Elisabete Silveira Ribeiro
Alves, na comunhão de adquiridos, ambos residentes na freguesia e
concelho de Peso da Régua, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Imobiliária Irmãos Almeida Alves, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Remostias, lote 2, freguesia e conce-
lho de Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, arren-
damento de bens imobiliários, construção civil.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
já depositado nos termos legais, é de 15 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais, no valor nominal de 7500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Artur Almeida Alves,
e José Almeida Alves.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social por uma ou mais vezes, desde que
aprovadas em assembleia geral, por todos os sócios.
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5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes.

7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende do
consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando reservado
aos sócios não cedentes, o direito de preferência na sua aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a reputação da mes-
ma perante o público, os fornecedores ou a Banca.

Foi conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001798229

TAPADA DO DOURO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ALUGUER DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 717; identificação de pessoa colectiva n.º 504994581;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: Of. 6/021210.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2002, a fl. 144 do
livro n.º 144-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, a sócia
Carminda Maria Barreiro Ferreira, renunciou à gerência, e ainda pela
mesma escritura, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º da sociedade
em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tapada do Douro � Constru-
ção Civil e Aluguer de Equipamento, L.da, e tem a sua sede na Aveni-
da de Ovar, Edifício Santa Rita, 1, 5.º, frente, freguesia e concelho de
Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, filiais ou outras formas de representação
local.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 15 000 euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Sandra Marisa Teixeira da Silva, e Carminda Maria Barreiro
Ferreira.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Sandra Marisa
Teixeira da Silva, desde já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura da gerente.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Foi conferida, está conforme.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2001799306

VILA REAL

JORGE SEBASTIÃO VAZ, IRMÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 357;
identificação de pessoa colectiva n.º 501080643; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 4 e 5/011008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Foi designado gerente, Isildo Rui Rodrigues Vaz, em 30 de Outubro
de 2000.

A gerente, Lídia da Conceição Martins Vaz Rodrigues, cessou as
suas funções, por renúncia.

Data: 14 de Novembro de 2000.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 3000089481

VISEU
MANGUALDE

O ZURÃO � PRODUÇÕES E EDIÇÕES REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 506259609 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20021029.

Certifico que, por escritura de 30 de Julho de 2002, exarada a
fls. 40 v.o do livro n.º 147-E, e escritura de rectificação de 16 de
Dezembro de 2002, de fls. 31 a fls. 34 v.o do livro n.º 157-E, do
Cartório Notarial de Mangualde entre, Mário José Pais Figueiredo,
casado com Elisabete Maria de Sousa Matos, na comunhão de adqui-
ridos; António Francisco Lopes Domingues, viúvo; António de Cam-
pos Almeida Barreiros, casado com Maria Ilda Rodrigues da Silva
Barreiros, na comunhão de adquiridos; João Nuno Ferreira Gonçalves
de Azevedo, solteiro, maior; José Gaspar Monteiro, casado com Maria
Odete Jesus Domingues Monteiro, na comunhão de adquiridos; Luís
Carlos Silva Ângelo, casado com Carla Maria Esteves Rodrigues Jesus
Martins, na comunhão de adquiridos; Bruno Miguel Gonçalves de Pina
Ferrão Pereira, casado com Sónia Marisa Teixeira de Oliveira Leite
Monteiro, na comunhão de adquiridos; José Manuel Nunes Pessoa,
casado com Catarina Isabel de Almeida Rodrigues, na comunhão de
adquiridos; Abílio Gomes Travessas, casado com Maria Marlene
Monteiro Alves Dias, na separação de bens; Alberto Correia Henriques,
casado com Margarida Coutinho de Carvalho e Silva Correia Henriques,
na comunhão geral; Joaquim Nascimento Chaves, casado com Maria
Joaquina Barradas Fraústo Chaves, na comunhão de adquiridos; Luís
António Campos Batista, casado com Elisabete Maria Fraga Branco,
na comunhão de adquiridos; Rui Silva Gouveia Nobre, casado com Paula
Cristina Ferreira Lopes, na comunhão de adquiridos; Jorge Ricardo
Almeida da Costa Albuquerque, casado com Maria Rosa Cunha Soares
Costa Albuquerque, na separação de bens; José Bernardo Lopes Aguiar,
casado com Rosa Maria Neto Pereira Aguiar, na comunhão de adqui-
ridos; Clara Isabel Marques da Costa Ramos, divorciada; Manuel Diogo
Azevedo Marques, casado com Maria Filomena Ferreira da Silva Aze-
vedo Marques, na comunhão de adquiridos; e Paula Alexandra Neto
Pereira Aguiar, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de O ZURÃO � Produções e
Edições Regionais, L.da

2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede no Largo do Rossio, 102, freguesia e
concelho de Mangualde, sem prejuízo de a gerência a poder deslocar
livremente dentro do mesmo concelho ou fora deste para concelho
limítrofe.

3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.
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4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a produção e edição de publicações
regionais.

5.º

Capital social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 23 750 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio António Francisco Lopes
Domingues; e dezassete quotas de 1250 euros, uma de cada um dos
restantes sócios.

6.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencerá a três sócios eleitos bienal-
mente em assembleia geral.

2 � Será admitida a reeleição, bem como o alargamento pela as-
sembleia geral do período da gerência.

3 � Os gerentes manter-se-ão em funções até nova eleição, inde-
pendentemente do prazo para que foram eleitos.

4 � Para os primeiros dois anos, ficam designados gerentes, com
dispensa de caução, os sócios Mário José Pais Figueiredo, Joaquim
Nascimento Chaves, e Alberto Correia Henriques.

5 � Para obrigar validamente a sociedade será necessário obriga-
toriamente a assinatura de dois dos sócios gerentes.

6 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores, nos
termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

7 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

8.º

Obrigação de não concorrência

Todos os sócios ficam obrigados gratuitamente a não exercer den-
tro do concelho da sede social, actividade concorrente com a da so-
ciedade.

9.º

Suprimentos

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro até ao dobro
do capital social, nos valores de que necessite para prosseguir o seu
objecto social, recaindo a sua obrigação sobre todos os sócios e com
a obrigação para a sociedade de pagar juros à taxa legal, bem como de
reembolsar cada prestação no prazo de dois anos.

10.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência de pelo menos, 20 dias.

2 � Nas assembleias gerais os sócios poderão fazer-se representar
por quaisquer pessoas, desde que devidamente mandatados para o efeito.

11.º

Fiscalização

1 � A sociedade terá um órgão de fiscalização, integrado por três
sócios efectivos e um suplente, eleitos bienalmente em assembleia
geral.

2 � Para os primeiros dois anos ficam designados os sócios Luís
António Campos Baptista, Jorge Ricardo Almeida da Costa
Albuquerque, e José Bernardo Lopes Aguiar, e como suplente, o sócio
Bruno Miguel Gonçalves de Pina Ferrão Pereira.

12.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a título gratuito, independentemente da pes-
soa do adquirente, dependerá sempre do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos, é atribuído
aos sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência, a
exercer nos termos gerais.

13.º

Despesas de constituição

As despesas de constituição ficam a cargo da sociedade.

14.º

Autorização

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é autorizada a celebrar quaisquer negócios, bem como
a levantar as entradas depositadas para proceder a pagamentos.

Conferida, está conforme.

26 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques. 2001440447

MOIMENTA DA BEIRA

FRUTAS MALAQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 229; identificação de pessoa colectiva n.º 503150738; data da
apresentação: 20021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2001.

16 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Sal-
gueiro. 2001690193

PENALVA DO CASTELO

BERRELHAS � ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 174/020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506146804;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20021121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos gerentes o sócio Nelson de Almeida, e José Carlos Pina de Almei-
da, casado, em 11 de Novembro de 2002, e pelo prazo de três anos.

20 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730586

RESENDE

MANUEL & JOAQUIM DIAS, L.DA

Sede: Lugar de Granja, freguesia de Cárquere,
concelho de Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 303/
021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506351963; inscri-
ção n.º 1; data da apresentação: 20021029.

Certifico que, entre Manuel Dias, casado com Belmira Fernandes
Dias, na comunhão de adquiridos, residente no lugar da Granja, fre-
guesia de Cárquere, concelho de Resende; e Joaquim Manuel Dias,
casado com Maria de Fátima Pereira de Oliveira Pinto, na comunhão
de adquiridos, residente no lugar de Córdova, freguesia de Paus, con-
celho de Resende, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se re-
gerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel & Joaquim Dias, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Granja, freguesia de Cárquere,
concelho de Resende.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em construção e engenharia civil,
construção de estradas, vias férreas, aeroportos, instalações despor-
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tivas, actividades de acabamento, terraplanagens, construção de edifí-
cios desportivos e instalações especiais, nomeadamente montagem de
estaleiros e instalações eléctricas e serviços similares.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a am-
bos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a não sócios, depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Declararam ainda que, a gerência fica desde já autorizada a levan-
tar o capital social depositado, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a soci-
edade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772106

HORÁCIO PEREIRA NAMORA SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Correia Pinto, 226,
freguesia e concelho de Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 205/
021217; identificação de pessoa colectiva n.º 506255069; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021217.

Certifico que, Horácio Pereira Namora Soares, casado com Maria
Margarida Peralta Pimenta Namora Soares, na comunhão geral, na-
tural da freguesia de São João de Fontoura, concelho de Resende, re-
sidente na Rua do Dr. Correia Pinto, 216, Resende, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas, que se regerá nos termos constantes
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Horácio Pereira Namora
Soares, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Correia Pinto, 226, freguesia e
concelho de Resende, e durará por tempo indeterminado.

2.º

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a sua sede
dentro do concelho ou concelhos limítrofes, e criar ou suprimir filiais ou
delegações em qualquer ponto do País, onde achar conveniente.

3.º

O objecto social consiste na actividade de supermercado, café e
snack-bar.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondendo a uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao seu único sócio, Horácio Pereira Namora Soares.

5.º

O sócio único, poderá celebrar negócios jurídicos entre si e a socie-
dade, desde que estes negócios sirvam a prossecução do objecto desta.

6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme vier a ser decidido, será exercida pelo seu único sócio, ou
por gerente por si nomeado.

2 � O sócio único fica desde já nomeado gerente.

7.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura do seu gerente.

2 � A sociedade e o seu sócio único só poderá constituir manda-
tários e nomear secretário da sociedade, nos termos da lei.

8.º

É permitido a divisão e a cessão de quota, bem como o aumento
do capital social por entrada de novo sócio, deixando a sociedade desta
forma, a sua característica de unipessoal.

Declara ainda que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772130

SÁTÃO

CENTRO ÓPTICO BEIRÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 277; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505713462; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital com € 46 000, subscrito e realizado em dinheiro, em reforço
da sua quota e passa para € 53 000, e em consequência, alterado o
artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 53 000,
e corresponde à quota do sócio, Nuno Miguel Vale de Castro Lopes.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albquerque. 2001800290

A CASA DA MADRINHA E AS ROSAS
CASA DE REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 307; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506149501 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/021220.

Certifico que, entre Maria do Céu Gomes dos Santos Amaral e
marido, Manuel Granja da Costa, casados na comunhão de adquiridos,
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residente em Pedrosas, Sátão; e Rosa Sofia dos Santos Costa, solteira,
menor, também residente no dito lugar de Pedrosas, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constituído pelos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Casa da Madrinha e as Rosas �
Casa de Repouso, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pedrosas, Sátão.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem o consentimento
de outros órgãos.

2.º

O seu objecto consiste na acção social para pessoas idosas, com
alojamento.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
15 000 euros da sócia Maria do Céu Gomes dos Santos Amaral; e duas
de 5000 euros cada, sendo uma do sócio Manuel Granja da Costa, e
outra da sócia Rosa Sofia dos Santos Costa.

4.º

A gerência fica a pertencer à sócia Maria do Céu Gomes dos San-
tos Amaral, aqui designada gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para vincular a sociedade perante terceiros.

5.º

Na cessão de quotas a não sócios, a sociedade goza do direito de
preferência em primeiro lugar, e os outros sócios em segundo.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2001800304

SERNANCELHE

VALENTIM AUGUSTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 148;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021230.

Certifico que, entre Valentim de Jesus Augusto, Delmina Gomes
Augusto, Filipe Manuel Augusto, e Tony de Jesus Augusto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Valentim, Augusto & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida das Tílias, em Sernancelhe.
§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá

ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, podendo do mesmo modo criar ou suprimir filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste em transportes ocasionais
de passageiros em veículos ligeiros, e comércio de cereais, sementes e
alimentos para animais, pesticidas e insecticidas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor de 1250 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até ao
montante do décuplo do capital social, ficando todos os sócios obriga-
dos á sua prestação.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for

deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Valentim de Jesus
Augusto, que desde já fica nomeado gerente, estando dispensado de
caução.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
3 � Sem necessidade de deliberação expressa, a sociedade pode

arrendar imóveis ou vender e adquirir veículos ou máquinas no seu
interesse exclusivo, nomeadamente efectuando contratos de leasing.

ARTIGO 6.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo a
favor de estranhos do consentimento da sociedade, que terá o direito
de preferência em primeiro lugar, e em segundo qualquer um dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Lídia Adelaide Ara-
újo Oliva Teles. 2001806191

VISEU

CONSTRUÇÕES VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501673024; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: Of. 49/20011130.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou o seu capital com
24 100$, passando para 10 024 100$, que equivale a 50 000 euros,
alterando assim o artigo 3.º do contrato.

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 49/20011130.
Facto: Aumento e redenominação de capital.
Capital: Reforçado com 24 100$, por incorporação de reservas li-

vres subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, passa para
10 024 100$ (50 000 euros).

Quotas e sócios: Uma quota de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Armando da Silva Direito; e duas quotas iguais de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada sócia, Luísa Maria Fernandes Direito, e Dália
Fernandes Direito.

Natureza: Provisório por dúvidas.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e à apresentação n.º 34/
20020322.

Facto: Convertida em definitiva.
Quotas e sócios: Uma quota de 25 000 euros do sócio Armando da

Silva Direito; e quatro quotas de 6250 euros, duas da sócia Luísa Maria
Fernandes Diereito, e duas da sócia Dália Fernandes Direito.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e à apresentação n.º 44/
20020606.

Facto: Convertida em definitiva.
Sócios e quotas: Uma quota de 25 000 euros do sócio Armando da

Silva Direito; e quatro quotas de 6250 euros, duas da sócia Luísa Maria
Fernandes Direito, e duas da sócia Dália Fernandes Direito.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000178383

OBRA PRIMA � RESTAUROS E PRODUÇÃO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2285;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 23/20011210, e 1, 2 e 3/20020624.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 23/20011210.
Natureza: Provisória por dúvidas.
Facto: Redenominação de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 7422,11 euros.
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Quotas e sócios: Quatro quotas, duas quotas iguais de 2637,40 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ivo Ricardo de Brito
Vicente, e Graça Maria Barros de Abreu; e duas quotas iguais de
1073,66 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Augusta
da Silva Barros, e Maria Fernanda da Silva Barros de Abreu.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 1/20020624.
Facto: Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: Reforçado com 1 038 000$, realizado em espécie e subscri-

to pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para 1 488 000$.
Quotas e sócios: Quatro quotas, sendo duas iguais de 528 750$, de

Graça Maria Barros de Abreu, e de Ivo Ricardo de Brito Vicente; e
duas iguais de 215 250$, de Maria Fernanda da Silva Barros Abreu, e
de Maria Augusta da Silva Barros.

Gerência: Pertence aos sócios Ivo Ricardo da Silva Vicente, e Maria
Augusta da Silva Barros.

Forma de obrigar: É necessária a assinatura de ambos os gerentes.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 2/20020624.
Convertida em definitivo com as seguintes menções:
Capital: 7422,10 euros.
Quotas e sócios: Duas iguais de 2637,39 euros, de Graça Maria

Barros de Abreu, e de Ivo Ricardo de Brito Vicente; e duas quotas
iguais de 1073,66 euros, de Maria Fernanda da Silva Barros Abreu, e
de Maria Augusta da Silva Barros.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 1000178382

PASTELARIA SÃO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501735631; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 11; números e datas das apre-
sentações: 111/20011221 e 51/20020620.

Certifico que, a sociedade supra, reforçou o seu capital com 2410$,
passando de 1 000 000$ para 1 002 410$, redenominando-o para
5000 euros, alterando o respectivo artigo 4.º do seu contrato social,
que fica com a seguinte redacção:

Inscrição n.º 11 à apresentação n.º 111/20011221.
Provisória por dúvidas.
Facto: Aumento e redenominação do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: Reforçado com 2410$, por incorporação de reservas li-

vres, subscrito pelos sócios na proporção das quotas, passa para
1 002 410$, equivalente a 5000 euros.

Quotas e sócios: Cinco quotas, uma de 1875 euros, do sócio Fer-
nando Trindade de Jesus; uma de 937,50 euros, do sócio José de Sousa
Ferreira; duas de 625 euros cada, dos sócios Maximino Delgado Mo-
rais, e Fernando de Pina Ferreira; e uma de 937,50 euros, do sócio
Luís Santos Almeida.

A Ajudante Principal, Maria Leontina Gonçalves Ascensão.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e à apresentação n.º 51/
20020620.

Convertida em definitiva.
Quotas e sócios: Duas quotas do sócio Fernando Trindade Jesus, uma

de 625 euros, e outra de 1250 euros; duas quotas do sócio José Sousa
Ferreira, uma de 625 euros, e outra de 312,50 euros; uma do sócio
Fernando Pina Ferreira, de 625 euros; uma do sócio Luís Santos Almei-
da de 937,50 euros; e outra do sócio Maximino Delgado, de 625 euros.

O texto completo completo do contrato na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000178381

CUBESTRADAS � CALÇADAS E ASFALTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3505;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184962; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 25/020802.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital em
49 120 500$, passando para 50 120 500$, que corresponde a
250 000 euros, alterando o pacto social quanto aos artigos 4.º e 5.º

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e é
formado por duas quotas: uma de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Luís Manuel da Silva Correia; e outra de 225 000 euros, pertencente
à sócia Cristina Manuela Mendes Correia.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Luís Manuel da Silva
Correia, que desde já fica nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, basta a
assinatura de um gerente.

Disseram os outorgantes que as entradas deles na sociedade já fo-
ram realizadas e que não é exigido pela lei, pelo contrato e pela de-
liberação a realização de outras entradas.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

16 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000178380

FACTOR COR � FOTOGRAFIA E VÍDEO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4383;
identificação de pessoa colectiva n.º 505359014; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 45 e 46/20020624.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º

Mais certifico que, cessou funções de gerente, Sérgio Ricardo Vaz
Pereira, por renúncia.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, FACTOR COR � Fotografia e
Vídeo Profissional, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua Formosa, 97, 1.º, freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de fotografia e vídeo
profissional.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, formado por uma só quota de igual valor, pertencente
ao único sócio, Carlos José Ferreira da Cunha.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Carlos José Ferreira da Cunha, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos, é
suficiente a assinatura do único sócio gerente.

5.º

O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia geral,
podendo vir a ser-lhes exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 10 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, para o
que fica desde já conferida, à gerência a necessária autorização para
outorgar quaisquer negócios jurídicos em seu nome e que sirvam à
prossecução do seu objecto.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 1000178379
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BENETRÓNICA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1671;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121840; averbamento
n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; nú-
meros e data das apresentações: 38 a 40/021210.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e à apresentação n.º 38/20021210.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração, de

Pedro Manuel Nogueira Reis, por renúncia, desde 26 de Novembro de 2002.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e à apresentação n.º 39/20021210.
Cessação de funções de administrador de Armando José de Sousa

Resende, por renúncia, desde 26 de Novembro de 2002.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Inscrição n.º 14 à apresentação n.º 40/20021210.
Nomeação do conselho de administração para o ano de 2003.
Presidente � José Filipe Antunes da Silva; administradores �

Carlos Pedro Ribas Sousa Monteiro; e Carlos Alberto Sá Garcia
da Costa.

Fiscal único: efectivo � Pedro Travassos & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Manuel Dantas
Amorim; suplente � A, Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Francisco Barbosa
dos Santos.

Data da deliberação: 26 de Novembro de 2002.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000179191
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