
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

Quinta-feira, 8 de Maio de 2003 Número 106

III
S É R I E

PARTE A

PARTE B

1. Concursos públicos
Órgãos de soberania ............................................... 9635
Organismos autónomos .......................................... 9640
Autarquias ............................................................... 9641
Entidades particulares ............................................. 9652
Rectificações ........................................................... 9653

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
Órgãos de soberania ............................................... 9655
Tribunais ................................................................. 9660
Organismos autónomos .......................................... 9663
Autarquias ............................................................... 9664
Rectificações ........................................................... 9683

3. Diversos
Convocatórias ......................................................... 9684
Avisos ..................................................................... 9686
Fundações ................................................................ 9687
Fundos de pensões .................................................. 9687
Rectificações ........................................................... 9690

4. Empresas � Registo comercial
Porto ....................................................................... 9693
Santarém ................................................................. 9728
Setúbal ..................................................................... 9733
Viana do Castelo ..................................................... 9737





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 106 � 8 de Maio de 2003 9635

1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Guarda Nacional Republicana

Regimento de Cavalaria

Conselho Administrativo

Anúncio
Concurso público n.º 5/2003

1 � Entidade contratante � Estado Português/MAI/Guarda Na-
cional Republicana, através do Conselho Administrativo do Regi-
mento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, Calçada da Ajuda,
231, 1349-016 Lisboa (telefone: 213612034; fax: 213630506).

2 � Objecto do contrato � fornecimento de 590 700 kg de palha
(aproximadamente) durante o 2.º semestre do ano de 2003.

3 � Local do fornecimento dos bens � 3.º e 4.º Esquadrões do
Regimento de Cavalaria, em Braço de Prata e Ajuda, respectiva-
mente, em Lisboa.

4 � Não são admitidas propostas parciais para o fornecimento
posto a concurso.

5 � Não são admitidas propostas com condições divergentes das
do caderno de encargos, bem como propostas variantes.

6 � Programa de concurso, caderno de encargos e demais do-
cumentos:

a) Encontram-se patentes no Conselho Administrativo do Re-
gimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, sito
na Calçada da Ajuda, 231, 1349-016 Lisboa, todos os dias
úteis, das 9 às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às
17 horas, onde poderão ser consultados ou adquiridos desde
a presente data até ao dia e hora do acto público do con-
curso;

b) O custo do programa de concurso, caderno de encargos e
demais documentos é de 15 euros, IVA incluído, a liquidar
em numerário ou cheque passado à ordem do Conselho
Administrativo do Regimento de Cavalaria da Guarda Na-
cional Republicana.

7 � As propostas deverão ser dirigidas para a entidade e ende-
reço designados no n.º 1.

8 � A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em português ou, não o sendo, devem ser acompanhados
de tradução devidamente legalizada.

9 � Data limite para apresentação de propostas � até às 17 ho-
ras do dia 26 de Maio de 2003.

10 � O acto público do concurso será realizado no dia 27 de Maio
de 2003, pelas 14 horas e 30 minutos, no local designado no n.º 1.
Só poderão intervir neste acto o júri do concurso e os concorrentes
ou os seus representantes, desde que estejam devidamente creden-
ciados.

11 � O critério de adjudicação será o da proposta economica-
mente mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de
importância, os seguintes factores:

Qualidade;
Preço;
Prazo de entrega.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manterem as propostas
durante 60 dias.

13 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
14 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 24 de Abril de 2003.
15 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 24 de Abril de 2003.
23 de Abril de 2003. � O Presidente do Conselho Administra-

tivo, Bernardo Joaquim de Jesus Mendes, tenente-coronel cavala-
ria. 3000099818

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção-Geral de Viação

Anúncio

Concurso público n.º 04/2003 � Aquisição de serviços
outsourcing para o atendimento público na DRVLTEJO

1 � Entidade contratante � Direcção-Geral de Viação, Avenida
da República, 16, 1069-055 Lisboa [telefone: (351)213122100; fax:
(351)213535998; e-mail: mail@dgv.pt].

2 � Objecto do concurso � aquisição de uma prestação de servi-
ços de outsourcing para o atendimento ao público, com referência
ao grupo 72.03, classe 72.30, categoria 72.30.2 e subcatego-
ria 72.30.22 da Classificação Estatística de Produtos por Actividade,
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de
17 de Junho, que altera o Regulamento da (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L 177, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação de serviços � a prestação de serviços
objecto do presente concurso será realizada na Direcção Regional de
Viação de Lisboa e Vale do Tejo, Rua de Domingos Monteiro, 7,
1069-056 Lisboa, e na Delegação de Viação de Setúbal, Avenida de
António Rodrigues Manito, 92, 2900-062 Setúbal.

4 � Prazo de execução:

a) A prestação de serviços, a realizar no âmbito do contrato,
prolonga-se pelo período de um ano a contar da data do
arranque;

b) A data do arranque referida no número anterior corresponde
à data indicada no programa de trabalhos apresentado pelo
adjudicatário, não podendo exceder 30 dias a contar da data
da assinatura do contrato.

5 � Não se reconhece para quaisquer efeitos a existência de sub-
contratação.
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6 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações de cláusulas do caderno de encargos, bem como propostas
variantes.

7 � Os participantes deverão comprovar a sua capacidade téc-
nica e financeira e as suas condições de carácter profissional através
da apresentação dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais serviços prestados nos últimos três
anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a com-
provar por declaração destes;

b) Declaração, devidamente comprovada, relativa aos últimos
três anos, sobre o volume global de negócios respeitante ao
concorrente e ao fornecimento de serviços a que o con-
trato diz respeito.

8 � Aquisição e consulta do processo de concurso:

a) O processo do concurso, constituído pelo programa e pelo
caderno de encargos, encontra-se patente na Secção de
Aprovisionamento, Avenida da República, 16, 2.º, 1069-
-055 Lisboa, Portugal [telefone: (351)213122100; fax:
(351)213535998], onde pode ser consultado todos os dias
úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas
e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, a partir da data da
publicação deste anúncio;

b) A data limite para obtenção da documentação é até ao fim
do prazo para apresentação das propostas;

c) Desde que solicitado em tempo útil, os interessados pode-
rão obter cópias do processo do concurso, mediante o paga-
mento de 100 euros, acrescidos de IVA à taxa de 19 %, em
numerário ou através de cheque ou vale postal emitido à
ordem da Direcção-Geral de Viação, nas condições expres-
sas nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 88.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho. A esta importância acrescerá o
valor dos portes, caso o interessado solicite a sua entrega
por via postal.

9 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser dirigi-
das as propostas e data limite de apresentação:

a) As propostas terão de dar entrada (entregues ou enviadas
pelo correio oficial, sob registo e com aviso de recepção,
sujeitando-se, neste último caso, o concorrente a não ser
admitido por extravio de correspondência) na Direcção-Geral
de Viação, Secção de Aprovisionamento, Avenida da Repú-
blica, 16, 2.º, 1069-055 Lisboa;

b) As propostas terão de dar entrada até às 16 horas e 30 mi-
nutos do 15.º dia a contar da data da publicação do respec-
tivo anúncio no Diário da República;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa ou, no caso de o não
serem pela sua própria natureza de origem, serão acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o participante declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

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

a) O acto público de abertura das propostas do concurso terá
lugar pelas 10 horas do dia útil imediato à data limite para
apresentação das propostas, na Direcção-Geral de Viação,
sita na Avenida da República, 16, 2.º 1069-055 Lisboa;

b) Ao acto público do concurso podem assistir todas as pes-
soas interessadas, só podendo nele intervir os concorrentes
e seus representantes devidamente credenciados.

11 � Critérios de adjudicação:

a) A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

Capacidade técnica e garantia de boa prestação de servi-
ços, traduzida em experiência comprovada � 50 %;

Preço e condições de pagamento � 30 %;
Disponibilidade para início da prestação de serviços �

20 %.

11.1 � A Direcção-Geral de Viação reserva-se o direito de:

a) Optar por não adjudicar, caso as propostas apresentadas
sejam consideradas inaceitáveis pela entidade competente
para autorizar a despesa;

b) Não adjudicar a nenhum dos concorrentes, caso se verifique
algum dos pressupostos constantes do artigo 57.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter a sua proposta
durante um período de 90 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos
para os concorrentes que nada requererem em contrário.

13 � O concorrente cuja proposta seja escolhida deverá prestar
uma caução de 5 % do valor do contrato, com exclusão do IVA.

14 � Nos termos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, todos os esclarecimentos deverão ser solicitados, por
escrito, ao júri do concurso.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 24 de Abril de 2003.
17 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., em 24 de Abril de 2003.

24 de Abril de 2003. � O Director-Geral de Viação, António Nunes.
3000099837

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Anúncio

Concurso público n.º 3/2003 � Empreitada de construção
do caminho rural de Vale da Porca � Salselas

1 � O dono da obra é o Instituto de Desenvolvimento Rural e
Hidráulica (IDRHa), sito na Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-
-002 Lisboa (telefone: 218442200; telefax: 218442202; Internet:
www.idrha.min-agricultura.pt). A consulta desta página não substitui
a necessidade da consulta do Diário da República.

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 � Macedo de Cavaleiros.
O caminho insere-se na área do Aproveitamento Hidroagrícola

de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.
b) Designação da empreitada � «Empreitada de construção do

caminho rural de Vale da Porca � Salselas».
Natureza e extensão dos trabalhos:

Executar um caminho rural, com extensão total de 1,9 km, com
a seguinte estrutura de pavimento:

Camada de desgaste em betão betuminoso 0/14 mm,
com 0,06 m de espessura;

Camada de base em material de granulometria extensa
0/40 mm, com 0,20 m de espessura e superficialmente
impregnada;

Enchimento de bermas em agregado britado de granulo-
metria extensa;

Execução/concepção de uma ponte sobre o rio Azibo, de acordo
com modelo proposto.

Descrição segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, com refe-
rência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996 � divisão 45, grupo 45.24,
classe 45.24.12; categoria 45.24.12.00, subcategoria 45.24.12.00-0.

Preço base do concurso � 500 000 euros, com exclusão do IVA.
c) Divisão em lotes � a obra é una e indivisível.
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo máximo de execução � 210 dias a contar da data da

consignação.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na Divisão de Obras e Fiscalização (6.º andar da
morada referida no n.º 1), da Direcção de Serviços de Gestão de Pro-
jectos e Obras, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas
e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

A aquisição do processo de concurso pode ser feita até dois terços
do prazo para apresentação de propostas, contado a partir do dia da
publicação no Diário da República.

O processo pode ser adquirido no Núcleo de Expediente e Arquivo
(2.º andar da morada indicada no n.º 1).
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O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento,
em dinheiro ou cheque traçado, de 230 euros, passado em nome do
Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, valor que já inclui
IVA à taxa de 19 %.

O Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica não faz reser-
vas de processos sem pagamento prévio.

6 � As propostas terão de dar entrada nos serviços até às 16 ho-
ras do dia 16 de Junho de 2003.

a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Instituto
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, Avenida de Afonso Costa,
3, 2.º, 1949-002 Lisboa.

b) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamen-
te redigidos em língua portuguesa. Porém, quando pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 17 de
Junho de 2003, na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural e
Hidráulica.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do arti-
go 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um dos
pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5 %, para ga-
rantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se
o n.º 5 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99 caso o requeira o
adjudicatário.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O meio de financiamento será no âmbito do QCA III, Programa
Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Medida Agro,
Acção 4 � Gestão e Infra-Estruturas Hidroagrícolas.

Os pagamentos serão por medição mensal, nos termos previstos
nos artigos 202.º a 208.º do diploma atrás referido. O prazo de pa-
gamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo diploma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a seguir
indicadas:

Certificados:

Da 3.ª categoria (Vias de comunicação, obras de urbaniza-
ção e outras infra-estruturas) a 2.ª subcategoria (Pavi-
mentos rígidos) e a 6.ª subcategoria (Pontes e viadutos
de betão armado ou pré-esforçado).

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra-referidos
em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, ou ainda certifi-
cado de inscrição no registo, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º e da
alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

c) A avaliação da capacidade financeira e económica dos concor-
rentes será feita com base nos rácios e respectivos valores de refe-
rência constantes da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, e
ainda tendo em conta o estabelecido na Portaria n.º 1465/2002, de
14 de Novembro, através da comparação entre os valores de refe-
rência fixados e os valores dos rácios de cada empresa concorrente,
calculados nas seguintes situações:

Utilizando a média aritmética simples dos anos de 1999, 2000
e 2001, a partir do balanço das respectivas declarações anu-
ais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

Atendendo ao balanço da última declaração anual de IRS ou IRC
entregue para efeitos fiscais.

Só serão admitidos os concorrentes que apresentarem, cumulati-
vamente, em qualquer das situações referidas anteriormente, valores
iguais ou superiores aos valores de referência do quartil inferior pre-
vistos.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta a pon-
deração dos seguintes factores de apreciação:

1) Valia técnica da proposta � 55 %;
2) Preço � 40 %;
3) Prazo � 5 %.

A metodologia e a fórmula matemática de ponderação dos facto-
res que compõem o critério de adjudicação, visando a classificação
final das propostas, constam do n.º 21 do programa de concurso.

14 � É permitida a apresentação de propostas variantes ao pro-
jecto. Não se aceitam propostas condicionadas.

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

22 de Abril de 2003. � O Presidente, C. Mattamouros Resende.
3000099737

Anúncio

Concurso público internacional n.º 5/2003 � Elaboração do
projecto de execução das redes secundárias de rega,
viária e drenagem dos blocos da Covilhã, do Fundão e
da Fatela do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da
Beira (artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

1 � O concurso é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulica (IDRHa), sito na Avenida de Afonso Costa, 3,
1949-002 Lisboa (telefone: 218442200; fax: 218442202; e-mail:
idrha@min-agricultura.pt).

2 � Objecto do concurso:

a) Categoria do serviço e sua descrição, com referência ao
Regulamento (CE) n.º 1232/98 � divisão 74, grupo 74.2,
classe 74.20, categoria 74.20.3, subcategoria 74.20.31;

b) O concurso tem por objecto a elaboração do projecto de
execução das infra-estruturas dos blocos de rega abastecidos
pelas tomadas T8 e T9 (bloco da Covilhã), T10 a T12
(bloco do Fundão) e T13 a T16 (bloco da Fatela), cuja área
total indicativa é de 7200 ha, do Aproveitamento Hidroagrí-
cola da Cova da Beira, assim discriminadas:

Rede secundária de rega, incluindo a instalação de con-
dutas enterradas, órgãos de manobra e segurança, abri-
gos e câmaras de protecção, hidrantes e respectivas
tomadas de água. Inclui também o estudo de automa-
tização de toda a rede de rega;

Rede viária, incluindo o levantamento de campo de to-
dos os caminhos existentes, de modo a definir quais
os que devem ser beneficiados ou a construir, incluin-
do as obras de atravessamento (obras de arte) que se
entendam necessárias, tendo como objectivo permitir
o adequado acesso às explorações agrícolas e às infra-
-estruturas existentes ou a construir;

Rede de drenagem, incluindo o levantamento de todas
as situações que revelem problemas de falta de drena-
gem e a identificação da sua causa. A solução a apre-
sentar deve ter em consideração a futura prática de
rega. Deve ser também avaliada a necessidade de es-
truturas auxiliares de controlo de erosão e de defesa
contra as cheias;

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)

3 � Local de entrega � 6.º andar da morada indicada no n.º 1.
4 � O prazo máximo de execução é de 730 dias de calendário a

contar da data de assinatura do contrato, excluindo o mês de Agos-
to, devendo ser respeitados os seguintes prazos parcelares:

O projecto da área beneficiada pelo bloco da Covilhã, cuja área
indicativa é de 1468 ha, deve ser efectuado nos primeiros
548 dias contados da data da assinatura do contrato;

O projecto da área beneficiada pelo bloco do Fundão, cuja área
indicativa é de 3792 há, deve ser efectuado em simultâneo
com o bloco da Covilhã, também nos primeiros 548 dias
contados da data da assinatura do contrato;
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O projecto da área beneficiada pelo bloco da Fatela, cuja área
indicativa é de 1395 ha, deve ser efectuado no prazo máxi-
mo de 730 dias contados da data da assinatura do contrato.

5 � (Não aplicável.)
6 � Os concorrentes devem indicar os nomes e as habilitações

literárias e profissionais de todos os elementos que compõem a equipa
técnica responsável pela elaboração do projecto.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
que constituem objecto do presente concurso.

8 � Não são admitidas propostas que apresentem alterações de
cláusulas do caderno de encargos nem propostas variantes.

9 � A capacidade financeira e técnica dos concorrentes é ava-
liada nos termos dos artigos 5.º e 6.º do programa de concurso.

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, ou em
agrupamento complementar de empresas (ACE), quando lhe for
adjudicado o contrato.

11 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso pode ser examinado na Secção de
Expediente do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hi-
dráulica (2.º andar da morada indicada no n.º 1), todos os
dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos
às 16 horas, até ao dia anterior ao do acto público do con-
curso;

b) Os exemplares do processo de concurso podem ser adquiri-
dos ao Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
(2.º andar da morada indicada no n.º 1), até cinco dias an-
tes do termo do prazo fixado para a entrega das propostas;

c) O processo de concurso é fornecido mediante o pagamen-
to, em dinheiro ou cheque traçado, no valor de 175 euros,
IVA incluído à taxa de 19 %, passado em nome do Insti-
tuto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas devem ser enviadas ou entregues no Instituto
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (2.º andar da mo-
rada indicada no n.º 1);

b) O limite para apresentação das propostas é até às 16 horas
do dia 23 de Junho de 2003;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
estar redigidos em português.

13 � O acto público de abertura das propostas realiza-se no dia
24 de Junho de 2003, pelas 10 horas, no Instituto de Desenvol-
vimento Rural e Hidráulica (4.º andar da morada indicada no n.º 1),
podendo assistir todos os interessados e intervir só os devidamente
credenciados pelos concorrentes.

14 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

F
1
 � Preço (trabalhos contratuais);

F2 � Memória descritiva e justificativa;
F

3
 � Programa de trabalhos;

F
4
 � Preço (trabalhos complementares de adaptação do pro-
jecto).

15 � O prazo de manutenção das propostas é de 60 dias conta-
dos a partir da data limite para a sua entrega.

16 � O concorrente sobre o qual recaia a adjudicação deve pres-
tar uma caução no valor de 5 % do total da adjudicação, IVA não
incluído.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo Acordo sobre Con-

tratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 23 de Abril de 2003.

20 � A recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., foi em 23 de Abril de 2003.

21 � O anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial
da União Europeia em 23 de Abril de 2003.

23 de Abril de 2003. � O Presidente, C. Mattamouros Resende.
3000099734

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e das Pescas

Anúncio

Concurso público internacional n.º 2/2003, para forneci-
mento de serviços de modernização do navio de inves-
tigação Noruega, pertença do Instituto Nacional de In-
vestigação Agrária e das Pescas.

1 � Entidade contratante � Instituto Nacional de Investigação
Agrária e das Pescas, sito na Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa
(telefone: 213027000; fax: 213015948).

2 � Objecto do concurso � modernização do navio de investi-
gação Noruega, englobando os trabalhos de docagem, reparação e
remodelação do navio.

3 � Local da prestação de serviços � a indicar pelo adjudicatá-
rio, dentro do espaço geográfico até 200 milhas náuticas do porto
de Lisboa, Portugal.

4 � Prazo de execução dos serviços � o que consta na proposta
do adjudicatário, a contar da data do auto de consignação.

5 � São proibidas alterações às cláusulas do caderno de encargos,
bem como propostas variantes. Não são admitidas propostas relati-
vas à parte dos serviços objecto do concurso.

6 � Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
últimos três anos, o volume global dos seus negócios e declaração
em que conste a lista dos serviços prestados semelhantes ao objecto
do presente concurso.

7 � Documentação do concurso:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser examinados e ou solicitados no serviço indicado no n.º 1,
todos os dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e
30 minutos e das 14 às 17 horas;

b) Os documentos podem ser pedidos até às 17 horas do dia
23 de Junho de 2003;

c) A documentação será fornecida mediante o pagamento de
500 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, e pode
ser pago em dinheiro ou em cheque à ordem do Instituto
Nacional de Investigação Agrária e das Pescas.

8 � Propostas:

a) As propostas devem ser dirigidas e entregues no serviço
indicado no n.º 1, contra recibo, todos os dias úteis, das
9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
17 horas, ou remetidas pelo correio registado, desde que a
recepção ocorra dentro do prazo fixado na alínea seguinte;

b) A data limite para apresentação de propostas é o dia 23 de
Junho de 2003, até às 17 horas;

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

9 � Abertura das propostas � o acto público terá lugar às 15 ho-
ras do dia 24 de Junho de 2003, no serviço indicado no n.º 1, e podem
intervir os concorrentes e seus representantes, desde que devidamente
credenciados.

10 � Critério de avaliação das propostas � a adjudicação será
feita ao concorrente que apresente a proposta considerada mais
vantajosa, de acordo com os seguintes critérios:

CF = 0,8.P + 0,2.PE
em que:

CF = classificação final, na escala de 0 a 100 pontos;
P = preço total, na escala de 0 a 100 pontos;
PE = prazo de entrega, na escala de 0 a 100 pontos;

sendo:

P = 100.P
o
/P

i

P
o
 = preço total mais baixo, em euros;

P
i
 = preço total do concorrente i, em euros;

PE = 100.(PE)
o
/(PE)

i

(PE)
o
 = prazo de entrega mais baixo, em dias;

(PE)
i
 = prazo de entrega do concorrente i, em dias.
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11 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
o concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 90 dias con-
tados a partir da data da sessão de abertura de propostas.

12 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a prestação
de serviços prestará uma caução no valor correspondente a 5 % do
preço total da adjudicação.

13 � Data do envio deste anúncio para publicação:

a) Para o Diário da República � em 28 de Abril de 2003;
b) Para o Jornal Oficial da União Europeia � em 28 de Abril

de 2003.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação:

a) Na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � em 28 de
Abril de 2003;

b) No Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia �
em 28 de Abril de 2003.

O Director de Serviços de Administração, Ramiro Gomes.
3000099957

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital do Espírito Santo � Évora

Anúncio

Concurso público

Secção I � Entidade adjudicante:
I.1 � Designação e endereço oficiais da entidade adjudicante �

Hospital do Espírito Santo � Évora, Largo do Senhor da Pobreza,
7000-811 Évora, Portugal (telefone: 266740111; fax: 26674212;
e-mail: saprov@hevora.min-saude.pt).

I.2 � Endereço onde podem ser obtidas informações adicionais �
o indicado no n.º I.1.

I.3 � Endereço onde pode ser obtida documentação � o indica-
do no n.º I.1.

I.4 � Endereço para onde devem ser enviadas as propostas/pedi-
dos de participação � o indicado no n.º I.1.

Secção II � Objecto do concurso:
II.1 � Descrição:
II.1.2 � Tipo de contrato de fornecimentos � compra.
II.1.3 � [...]
II.1.4 � [...]
II.1.5 � [...]
II.1.6 � Descrição/objecto do concurso � fornecimento de apa-

relho de tomografia axial computorizada.
II.1.7 � Local onde se realizará a entrega dos fornecimentos �

Hospital do Espírito Santo � Évora.
II.1.8 � Nomenclatura:
II.1.8.1 � Classificação CPV (Common Procurement

Vocabulary) � objecto principal � 33111600-7.
II.1.9 � [...]
II.1.10 � As variantes serão tomadas em consideração? � sim.
II.2 � [...]
II.3 � Duração do contrato � aquisição imediata.
Secção III � Informações de carácter jurídico, económico, finan-

ceiro e técnico:
III.1 � Condições relativas ao concurso:
III.1.1 � Cauções e garantias exigidas � não são exigidas na fase

de apresentação da proposta. O adjudicatário prestará uma caução
de 5 % do valor da adjudicação se tal lhe vier a ser exigido.

III.1.2 � Principais modalidades de financiamento e pagamento
e ou referência às disposições que as regulam � pagamento a 90 dias,
através do orçamento do Hospital do Espírito Santo � Évora.

III.1.3 � Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de
empreiteiros, de fornecedores ou de prestadores de serviços � po-
dem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as em-
presas do agrupamento possuam os registos legais exigíveis para o
efeito.

Secção IV � Processos:
IV.1 � Tipo de processo � concurso público.
IV.2 � Critérios de adjudicação � proposta economicamente mais

vantajosa, tendo em conta os critérios a seguir indicados, por ordem
decrescente de importância:

1) Qualidade;
2) Preço;

3) Prazo de entrega;
4) Prazo de garantia.

IV.3 � Informações de carácter administrativo:
IV.3.1 � Número de referência atribuído ao processo pela enti-

dade adjudicante � 170029/03.
IV.3.2 � Condições para a obtenção de documentos contratuais

e adicionais:

Data limite de obtenção � 19 de Junho de 2003;
Custo � 30 euros;
Condições e forma de pagamento � o caderno de encargos pode

ser levantado ou solicitado, por fax, para o endereço indi-
cado no n.º I.1.

IV.3.3 � Prazo para recepção de propostas � 19 de Junho de
2003, às 17 horas.

VI.3.4 � [...]
IV.3.5 � Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propos-

tas ou nos pedidos de participação � PT.
IV.3.6 � Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua

proposta � 60 dias a contar da data fixada para a recepção das
propostas.

IV.3.7 � Condições de abertura das propostas:
IV.3.7.1 � Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propos-

tas � podem assistir todos os interessados, desde que devidamente
credenciados, no máximo de dois por concorrente.

IV.3.7.2 � Data, hora e local � dia 20 de Junho de 2003, pelas
10 horas e 30 minutos, no Serviço de Aprovisionamento do Hospi-
tal do Espírito Santo � Évora.

Secção VI � Informações adicionais:
VI.1 � Trata-se de um anúncio obrigatório.
VI.2 � [...]
VI.3 � [...]
VI.4 � [...]
VI.5 � Data de envio do presente anúncio � em 24 de Abril de

2003, para o Jornal Oficial da União Europeia e para o Diário da
República.

O Director, José Eduardo Garcia Correia. 3000099710

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos

Delegação do Douro

Anúncio

Concurso público n.º 02/2003/NTC, para adjudicação da
empreitada de pavimentação e beneficiação do acesso
do porto de Lamego à EN 222.

1 � A empreitada será adjudicada pelo Instituto Portuário dos
Transportes Marítimos, Delegação do Douro, sito na Avenida de
Sacadura Cabral, Quinta do Paço, Godim, 5050-071 Peso da Régua
(telefone: 254320020; telefax: 254324043; e-mail: iptmdd@mail.-
telepac.pt).

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 � antiga Estrada Pombalina, que liga
a EN 222 ao porto de Lamego, freguesia de Cambres, concelho de
Lamego.

b) Designação da empreitada � «Empreitada de pavimentação e
beneficiação do acesso do porto de Lamego à EN 222».

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição �
código 45231200-7 � Pavimentação de estradas (excepto estradas
em passagens superiores), ruas e outras vias para veículos e peões.

Características gerais da obra � o empreendimento tem a seguinte
finalidade: pavimentação e beneficiação da antiga Estrada Pombalina,
que liga a EN 222 ao porto de Lamego, nomeadamente:

Pavimentação da faixa de rodagem em pedra de granito azul,
de forma irregular (rachão);

Pavimentação dos passeios em cubos de granito amarelo com
5 cm de aresta;

Execução dos respectivos saneamento de águas pluviais e rede
de iluminação pública.

O preço base do concurso é de 270 000 euros.
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c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-
tes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de cinco meses.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado na sede da

entidade indicada no n.º 1, durante as horas normais de expediente
(das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos).

Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos acima refe-
ridos à entidade indicada no n.º 1.

Os elementos acima referidos devem ser pedidos, por escrito, des-
de a data deste anúncio até ao fim do segundo terço do prazo para
a apresentação das propostas, sendo fornecidos no prazo de cinco
dias contados a partir da data de recepção do respectivo pedido es-
crito na entidade indicada no n.º 1.

b) O custo do processo de concurso é de 250 euros, com exclusão
do IVA, a pagar em numerário ou cheque passado a favor da enti-
dade indicada no n.º 1.

6 � a) As propostas serão apresentadas, em duplicado, até às
17 horas do 30.º dia (seguidos) contado a partir do dia seguinte ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues na Secretaria da entidade
indicada no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo em atenção o ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do
programa de concurso.

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 10 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede
da entidade indicada no n.º 1.

8 � Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apre-
sentação das propostas. O concorrente a quem for adjudicada a
empreitada prestará uma caução no valor correspondente a 5 % do
preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores do alvará do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas conten-
do as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março,
e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

Empreiteiro geral de estradas ou 1.ª subcategoria da 3.ª catego-
ria da classe correspondente ao valor da proposta;

1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente ao
valor dos trabalhos que lhes respeitam.

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.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias úteis contados
a partir da data do acto público do concurso.

Precedendo a análise das propostas apresentadas a concurso, será,
em primeiro lugar, avaliada a capacidade financeira, económica e
técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra estabe-
lecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sen-
do ponderados os indicadores de equilíbrio financeiro referidos na
Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro.

Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de
igualdade, sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas.

A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores e subfactores de
apreciação das propostas e respectiva ponderação, por ordem de-
crescente de importância:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica da propos-
ta � 0,40. Este factor será avaliado pela análise dos se-
guintes subfactores:

Processos construtivos (0,35);
Organização do estaleiro (0,05);

b) Preço e condições financeiras. Este factor será avaliado pela
análise do seguinte subfactor:

Preço total (0,35);

b) Prazo de conclusão da obra. Este factor será avaliado pela
análise do seguinte subfactor:

Prazo total (0,25).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas com varian-
tes ao projecto.

15 � Não é permitida a apresentação de propostas condiciona-
das de acordo com o programa de concurso.

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

17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
Data de envio para publicação no Diário da República � 21 de

Abril de 2003.

21 de Abril de 2003. � O Administrador-Delegado, Francisco
Lopes. 1000213809

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Anúncio

Concurso público n.º 3/2003, para contratação de serviços
para o acesso às bases de dados Compendex e Inspec
para a Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, pelo despacho n.º 3/2003, de 13 de Março
de 2003, do director da FEUP.

1 � Entidade adjudicante � Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, Rua do Dr. Roberto Frias, 378, 4200-465 Porto
[telefone: (351)225081400; fax: (351)225081440].

2 � a) Categoria do fornecimento � contratação de serviços para
o acesso às bases de dados: divisão 92, grupo 92.5, classe 92.51,
categoria 92.51.1 e subcategorias 92.51.11 e 92.51.12, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L 342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L 177, de 22 de Junho de 1998.

3 � a) Local de remessa do serviço � Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, conforme indicado nos respectivos itens
do caderno de encargos.

4 � O contrato destina-se ao serviço de fornecimento do acesso
em linha às bases de dados, entre 1 de Junho de 2003 e 31 de Maio
de 2004.

5 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
últimos três anos, o volume global dos seus negócios.

5.1 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos
três anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

5.2 � No caso de na ordem jurídica do país de origem do concor-
rente não existir documento idêntico ao especialmente requerido,
pode o mesmo ser substituído por uma declaração, sob compromisso
de honra, feita pelo concorrente perante uma autoridade judiciária
ou administrativa, notário ou outra autoridade competente do país
de origem.

6 � a) Pedido de documentos � os interessados poderão consul-
tar gratuitamente o programa de concurso, caderno de encargos, nos
dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Poderão também
solicitar ou adquirir os referidos documentos no Economato da FEUP,
no endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite para apresentar o pedido de documentos � até
cinco dias antes do termo do prazo de recepção das propostas.

c) Obtenção de documentos � mediante pagamento antecipado
de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro,
cheque ou vale postal.
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7 � a) As propostas deverão dar entrada na morada referida no
n.º 1 até às 16 horas do 16.º dia após a data da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas poderão ser entregues em mão, contra recibo, ou
remetidas, sob registo, pelo correio, para o endereço indicado no
n.º 1, referenciando: «Concurso público n.º 3/2003, para contrata-
ção de serviços para o acesso às bases de dados Compendex e Inspec
para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.»

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada.

8 � A abertura das propostas efectuar-se-á em acto público na
sala de reuniões da direcção da FEUP, pelas 9 horas e 30 minutos do
1.º dia útil imediatamente a seguir à data limite de apresentação das
mesmas, podendo apenas intervir os concorrentes ou seus delegados
devidamente credenciados para o efeito.

9 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, implicando a ponderação, por ordem
decrescente de importância, dos seguintes factores:

1) Preço de acesso;
2) Actualização, integração e administração;
3) Opções de pesquisa e recuperação;
4) Condições de acesso e serviços de apoio e formação.

Os coeficientes de ponderação a considerar para cada um dos
pontos anteriores serão, respectivamente, 35 %, 30 %, 20 % e 15 %.

10 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar da
data da abertura das mesmas.

11 � O presente anúncio foi enviado nesta data para publicação
no Diário da República.

12 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 23 de
Abril de 2003.

22 de Abril de 2003. � O Director, Carlos A. V. Costa.
1000213808

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
beneficiação do CM 1196 � Troço do cruzamento da
Santinha a Santa Clara-a-Nova.

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Almodôvar, com sede
na Rua de Serpa Pinto, 14, 7700 Almodôvar (telefone: 286660600;
fax: 286662282).

2 � Modalidade do 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 de Santa Clara-a-Nova,
concelho de Almodôvar.

b) Designação da empreitada � «Beneficiação do CM 1196 �
Troço do cruzamento da Santinha a Santa Clara-a-Nova».

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � trabalhos de terraplenagens e obras de pavimentação no ca-
minho existente, que tem uma extensão de 5223 m e ficará com o
perfil transversal com 5 m de faixa de rodagem e 0,50 m de bermas
para cada lado.

O pavimento será constituído por uma camada de tout-venant
numa espessura de 0,15 m, numa camada de regularização em betão
betuminoso com 0,05 m de espessura e numa camada de betão betu-
minoso com a espessura de 0,05 m.

Serão ainda executadas obras de drenagem e sinalização horizon-
tal e vertical.

Nos termos do Regulamento da Comunidade Europeia n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, estes trabalhos estão
classificados nas seguintes categorias: 45.23.12 e 45.23.15.

Preço base do concurso � 749 000 euros, com exclusão do IVA.
4 � Prazo de execução � 240 dias.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambi-
ente da Câmara Municipal de Almodôvar, Rua de Serpa Pinto,
7700 Almodôvar, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde que pedidas até
cinco dias antes da entrega das propostas.

O custo das peças do processo é de 71,40 euros, a que acresce
o IVA. O pagamento pode ser efectuado por remessa de cheque ou
outro meio legal de pagamento.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia após a publicação do anún-
cio no Diário da República.

b) Endereço para onde as propostas devem ser enviadas ou entre-
gues � Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara
Municipal de Almodôvar, Rua de Serpa Pinto, 7700 Almodôvar.

c) As propostas e respectivos documentos devem ser redigidos em
língua portuguesa, devendo, no caso dos documentos, atender-se ao
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de
intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição
do seu bilhete de identidade, e no caso de intervenção de represen-
tantes de sociedade ou agrupamentos de empresas, a exibição dos
respectivos bilhetes de identidade e de uma procuração, passada por
quem obrigue a sociedade ou agrupamentos, com assinatura(s)
reconhecida(s) na qualidade.

b) O acto público de concurso terá lugar na sala das sessões do
edifício da Câmara Municipal de Almodôvar, na Rua de Serpa Pinto,
pelas 10 horas do dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega
das propostas.

8 � A caução a exigir é o valor correspondente a 5 % do preço
total do respectivo contrato e será prestada por depósito em di-
nheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou medi-
ante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos do
artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, sendo o seu financiamento assegurado por recei-
tas próprias municipais e comparticipação do FEDER, no âmbito da
candidatura ao III Quadro Comunitário de Apoio.

A modalidade de pagamento ao empreiteiro será em prestações
variáveis, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º e artigo 202.º do mes-
mo diploma.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento possuam condições legais adequa-
das ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.
As empresas agrupadas serão responsáveis perante o dono da obra
pela manutenção da sua proposta, com as legais consequências, e,
no caso de adjudicação da empreitada, as empresas agrupadas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na moda-
lidade de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

11 � Só serão admitidos:

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

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor global da proposta;

Das 4.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e da 2.ª sub-
categoria da 6.ª categoria, correspondente, cada uma,
ao valor dos trabalhos que lhe respeitem;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem,
perante o dono de obra, certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a
concurso e emitido por autoridade competente de Estado
membro da União Europeia ou de signatário do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
Acordo.

Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação.

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial
do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;
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c) Outras condições de carácter técnico, económico e finan-
ceiro que cada concorrente terá de observar:

Capacidade técnica:

Comprovação da 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;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio ou alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra;

Capacidade económica e financeira � os critérios de ava-
liação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso
são, com base no quadro de referência constante da
portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, os seguintes:

Liquidez geral > 104,26 %;
Autonomia financeira > 9,72 %;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados a par-
tir da data do acto público do concurso, que se considerará tacita-
mente prorrogado por mais 44 dias caso os concorrentes nada re-
queiram em contrário durante os 8 dias seguintes ao termo dos prazos
previstos.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � atenderá ao crité-
rio da proposta economicamente mais vantajosa, com a ponderação
dos seguintes factores:

Mais-valia técnica da proposta � 60 %, ponderado de acordo
com os seguintes subfactores:

Programação dos trabalhos e sua adequabilidade à obra �
60 %;

Memória justificativa e descritiva do modo de execução
da obra � 30 %;

Plano de pagamentos � 10 %;

Preço � 40 %, ponderado de acordo com os seguintes subfac-
tores:

Preços unitários � 60 %. As propostas serão classificadas
em função do desvio de cada um dos capítulos de traba-
lhos propostos relativamente à média aritmética de to-
das as propostas, com exclusão dos valores extremos,
sempre referidos aos capítulos;

Valor global da proposta � 40 %. A melhor classificação
será atribuída à proposta de menor valor, sendo a clas-
sificação das restantes propostas na razão inversa do seu
preço relativamente àquele.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas variantes.

15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas condicionadas.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 21 de Abril de 2003.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião. 1000213820

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Anúncio

Concurso público para fornecimento contínuo
de materiais para a rede viária municipal

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Fel-
gueiras, Departamento de Administração Geral, Divisão de Patrimó-
nio e Aprovisionamento, Rua de D. Manuel I, 4610-163 Felgueiras
(telefone: 255318100; telefax: 255318137).

2 � O presente concurso público tem por objecto o fornecimen-
to contínuo de diversos materiais para a rede viária municipal, di-

vidindo-se o fornecimento por quatro lotes, correspondendo a cada
lote os seguintes materiais:

Lote n.º 1 � Misturas betuminosas;
Lote n.º 2 � Betume 160/220;
Lote n.º 3 � Areias de rio;
Lote n.º 4 � Areias, gravilhas, brita e tout-venant especial.

A globalidade dos materiais a fornecer serão incorporados da se-
guinte forma:

Lote n.º 1 � 100 % na rubrica «Conservação da rede»;
Lote n.º 2:

67 % na rubrica «Construção/rectificação/pavimentação»;
33 % na rubrica «Conservação da rede»;

Lote n.º 3 � 100 % na rubrica «Conservação da rede»;
Lote n.º 4:

6 % na rubrica «Construção/rectificação/pavimentação»;
94 % na rubrica «Conservação da rede».

a) A este fornecimento correspondem as subcategorias 14.21.11/2
e 14.50.10 da categoria 14.21.1 � Saibro e areia, e da subcatego-
ria 26.82.13 da categoria 26.82.1 � Outros produtos minerais não
metálicos, conforme a Classificação 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 da União
Europeia, n.º L 342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998.

b) Quantidades � a este fornecimento correspondem 4635,4 t,
distribuídas pelos quatro lotes, conforme mapa das quantidades anexo
ao caderno de encargos.

3 � a) Os materiais objecto do contrato serão entregues no con-
celho de Felgueiras, em local a indicar pelo responsável pela Divi-
são de Comunicações e Transportes, devendo o preço unitário dos
materiais incluir transporte para qualquer local do concelho.

4 � O contrato será celebrado para o ano civil de 2003, ou até
que se verifique o integral fornecimento das quantidades de mate-
riais objecto do presente concurso.

5 � Deverão ser apresentadas propostas individuais para cada lote
objecto do presente concurso.

6 � Não serão admitidas propostas variantes ou com alternati-
vas às cláusulas do caderno de encargos.

7 � São requisitos obrigatórios para concorrer a este concurso os
constantes nos artigos 8.º, 10.º e 11.º do programa de concurso.

8 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, que de-
verão assumir a forma jurídica de consórcio externo, com responsa-
bilidade solidária, quando lhes tenha sido adjudicado o presente for-
necimento.

9 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Gabinete
de Atendimento, Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de
Felgueiras, sito na Praça da República, na cidade de Felgueiras, onde
pode ser examinado nas horas normais de expediente (das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 15 horas e 30 minutos),
desde a data da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público
do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto do Gabinete referido no n.º 9, alínea a), até ao dia
do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.

c) O preço dos documentos, pagos no acto da entrega na Tesou-
raria da Câmara Municipal de Felgueiras, edifício dos Paços do Con-
celho, Praça da República, no horário normal de expediente, é de
25 euros.

10 � a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes
ou seus representantes na Câmara Municipal de Felgueiras, Gabinete
de Atendimento, Comunicação e Imagem, sito na Praça da Repú-
blica, 4610-116 Felgueiras, contra recibo, ou remetidas pelo correio
para a mesma morada, sob registo e com aviso de recepção.

b) As propostas deverão ser entregues ou recepcionadas até às
15 horas e 30 minutos do 15.º dia (incluindo sábados, domingos e
feriados) a contar do dia seguinte à data da publicação do presente
anúncio no Diário da República.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declare aceitar a prevalência (n.º 1 do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

11 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à
data limite para a apresentação das propostas, no auditório da Bi-
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blioteca Municipal Dr. Miguel Mota, sito na Avenida de Agostinho
Ribeiro, na cidade de Felgueiras, pelas 10 horas, podendo assistir à
sessão os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados.

12 � A adjudicação é feita por lotes, segundo o critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Lote n.os 1, 2 e 3:

Preço (70 %);
Capacidade de entrega (30 %);

b) Lote n.º 4:

Preço (60 %);
Qualidade (20 %);
Capacidade de entrega (20 %).

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos para os concorrentes que nada requererem
em contrário.

14 � O(s) concorrente(s) a quem for adjudicado o fornecimento
terá de prestar, antes da celebração do contrato, uma caução no valor
de 5 % do preço total da adjudicação.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia para efei-
tos do presente concurso.

16 � Enviado para publicitação no Diário da República em 22 de
Abril de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 23 de Abril de 2003.

8 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, António Pereira.
1000213822

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Guarda, Praça
do Município, 6301-854 Guarda (telefone: 271220220; fax:
271220280).

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

3 � a) Local da execução � Guarda.
b) Designação da empreitada � «Reabilitação do Edifício do So-

lar dos Póvoas � Cibercentro � Guarda».
c) Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no progra-

ma de concurso e caderno de encargos.
d) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
e) Preço base do concurso � 424 199,12 euros, mais IVA.
4 � Prazo de execução da obra � seis meses.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares,

bem como cópias autênticas destas peças, podem ser examinadas,
pedidas e obtidas na entidade referida no n.º 1, nos dias normais de
expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

b) Fornecimento de exemplares do processo � o processo pode
ser adquirido, por cheque, à cobrança ou em numerário.

c) Custo do processo:

Fornecido em CD � 50 euros;
Fornecido em papel � 250 euros,

acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues, ou

enviadas via CTT, em triplicado, sob registo e com aviso de recep-
ção, até às 16 horas do dia 12 de Junho de 2003, na Secção de Obras
Públicas, Praça do Município, 6301-854 Guarda.

b) As propostas e documentos 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 do concurso.

b) O acto público terá lugar no dia 13 de Junho de 2003, pelas
10 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal da Guarda.

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, respectivamente, efec-
tuados mediante a elaboração de auto de medição.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � conforme
o n.º 9.1 do programa de concurso.

11 � Só serão admitidos a concurso os titulares de certificado(s)
de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha(m)
a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a) Da 7.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria em que o tipo de obra se enquadra;

b) Das 4.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria, das 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria, correspondentes, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a
parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e
que será indicada em documento anexo aquela, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida na alínea seguinte;

c) Caso o concorrente não disponha do(s) certificado(s)
exigido(s), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores desses certificados, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhe respeitam. O documento a anexar à proposta
conterá as declarações de compromisso firmadas pelo con-
corrente e subempreiteiro, do qual conste o nome deste, o
seu endereço, a titularidade do certificado exigido no con-
curso e, bem assim, o valor total dos trabalhos que lhe res-
peitam;

d) Quando o valor da empreitada for igual ou superior ao li-
miar estabelecido nas directivas comunitárias relativas à
coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas
de obras públicas, os concorrentes cuja sede se situe noutro
Estado membro da Comunidade Europeia e que não possuam
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
contendo as classificações da natureza indicada no anúncio
e no programa de concurso e na classe correspondente ao
valor da proposta poderão concorrer fazendo prova da sua
inscrição como empreiteiros no país de estabelecimento,
com equivalência à inscrição e classificação portuguesas
exigidas no concurso, ou, se aquela inscrição não existir ou
não tiver a equivalência mencionada, comprovando do-
cumentalmente a sua idoneidade, experiência e capacidade
técnica e económica para a execução de trabalhos daquela
natureza.

11 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da sua abertura.

Os critérios básicos de apreciação serão os da proposta economi-
camente mais vantajosa, implicando a ponderação de factores vari-
áveis, designadamente e por ordem decrescente (artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março):

Valia técnica da proposta � 40;
Preço � 35;
Prazo � 25.

Para cada um dos critérios estabelecem-se os seguintes subcritérios
e respectivas ponderações:

1) Valia técnica:

Plano de trabalhos/plano de pagamentos � 25 %;
Plano de mão-de-obra � 25 %;
Plano de equipamento � 25 %;
Memória descritiva � 25 %;

2) Preço:

Valor da proposta � 50 %;
Lista de preços unitários � 25 %;
Nota justificativa do preço proposto � 25 %;

3) Prazo de execução:

Prazo de execução propriamente dito � 55 %
Viabilidade do cumprimento do prazo proposto � 45 %.

12 � São proibidas variantes ao projecto.
13 � O presente anúncio não foi enviado para publicação no

Jornal Oficial da União Europeia.

11 de Abril de 2003. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000099558
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Anúncio

Procedimento por negociação com publicação prévia de
anúncio (nos termos do artigo 80.º, n.º 3, do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Câmara Municipal de Mora, Rua do Município, 7490-
-243 Mora (telefone: 266439070; fax: 266403260)

2 � Procedimento por negociação com publicação prévia de
anúncio, nos termos do artigo 80.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

3 � Objectivo do procedimento por negociação � o objecto do
procedimento é a celebração de contrato de prestação de serviços
de trabalhos de concepção relativa à execução de projectos de arqui-
tectura e especialidades do Parque Urbano de Mora (biblioteca, cam-
pos de jogos, zonas verdes, anfiteatro, ciclovia e equipamentos com-
plementares), abrangendo uma área aproximada de 21 500 m2, a qual
está incluída nas categorias 74.20.2, 74.20.3 e 74.20.5, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L 342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1231/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

4 � Requisitos necessários à admissão dos concorrentes � deve-
rão indicar a constituição da equipa de técnicos, com os respectivos
currículos e porta-fólios que explicitem exemplos de projectos simi-
lares quanto ao seu carácter ou valor global da obra.

5 � As candidaturas devem ser apresentadas na Secção de Expe-
diente da Câmara Municipal de Mora, na Rua do Município, 7490-
-243 Mora, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos, até ao 15.º dia útil a contar da data de publi-
cação do anúncio no Diário da República.

6 � O critério de selecção das candidaturas fundamenta-se na
apreciação qualitativa desses currículos apresentados, designadamente
na originalidade e valia técnica dos projectos exibidos no porta-fólio,
considerando-se as especialidades técnicas em causa para a realiza-
ção dos projectos necessários a um trabalho desta natureza, assim
como a relação de trabalhos similares já realizados.

7 � Cláusulas do caderno de encargos que podem ser alteradas �
podem ser consideradas outras cláusulas, para além das constantes
no programa do projecto, que se enquadrem no modelo do Parque
Urbano, desde que não seja ultrapassado o montante máximo do valor
da obra, no montante de 850 000 euros para a biblioteca e 500 000 eu-
ros para o restante.

8 � Possibilidade de apresentação de propostas com variantes �
podem ser apresentadas variantes (no máximo duas), em sequência
do referido na alínea anterior, devendo sempre considerar-se o pro-
jecto como um todo, embora permitindo a sua execução física de
forma faseada.

9 � As candidaturas são efectuadas por carta registada ou entre-
gues em mão, podendo ainda ser efectuadas por telegrama, telefax,
telefone ou outro meio equivalente, devendo ser confirmadas por
carta, sob pena de se considerarem inexistentes. As cartas devem
vir acompanhadas dos elementos referidos no n.º 4, assim como dos
documentos indicados no artigo 96.º do Decreto-lei n.º 197/99, de
8 de Junho, exceptuando os documentos a que se refere a alínea c)
do n.º 1 do supra-referido artigo 96.º

10 � Serão seleccionados para apresentar propostas, no mínimo,
três concorrentes e, no máximo, cinco concorrentes, até ao 30.º dia
útil posterior à data limite de apresentação de candidaturas.

11 � Para efeito de apreciação e adjudicação das propostas, os
critérios gerais de avaliação são os seguintes: a adjudicação será efec-
tuada à proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com
os seguintes factores:

a) Preço dos projectos � 50 %;
b) Qualidade da solução arquitectónica � 30 %;
c) Exequibilidade da proposta numa perspectiva equilibrada

entre o custo e qualidade, por um lado, e prospectivas de
economia de manutenção e conservação, por outro � 15 %;

d) Prazo de execução dos projectos � 5 %.

12 � Todos os concorrentes finalistas que apresentarem propos-
tas nos moldes anteriormente definidos terão um prémio de partici-
pação no valor pecuniário de 500 euros, com excepção do concor-
rente vencedor, que ficará com a incumbência de elaboração do
trabalho, através de contrato formal a celebrar com a entidade pro-
motora.

13 � As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham (artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho), serão
redigidas em língua portuguesa.

14 � A caução a exigir para o contrato é de 5 % do valor da
adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma per-
centagem para reforço dessa caução.

15 � Podem ser solicitados esclarecimentos necessários à boa
compreensão e interpretação dos elementos expostos, por escrito,
à Divisão de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Mora, até
seis dias úteis anteriores à data limite de apresentação de propostas.

16 � Modalidade jurídica de associação permitida � consórcio.
17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 22 de Abril de 2003.
18 � O anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa Na-

cional-Casa da Moeda, S. A., em 23 de Abril de 2003.

22 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000213826

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Anúncio
Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Odivelas, Ave-
nida de D. Dinis, 96-C, 2675-330 Odivelas (telefone: 219346000;
fax: 219346027).

2 � Categoria do serviço e descrição, número CPC, quantidade:

CPV 15894210 � Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L 342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho de 1998, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho de 1998;

Proc. 0197/03 DFA/DA � Prestação de serviço de fornecimen-
to de refeições, incluindo a aquisição de produtos e confec-
ção nos refeitórios das escolas da área do município de Odi-
velas.

3 � O fornecimento de refeições será prestado em 16 escolas do
município de Odivelas.

4 � Data limite da conclusão ou duração, do início ou do forne-
cimento do serviço � a prestação de serviço iniciar-se-á na 1.ª se-
mana do mês de Setembro de 2003, ou, no caso de impossibilidade
processual, no 1.º dia útil do mês seguinte ao da celebração do con-
trato, salvo nas escolas que forem objecto de obras de ampliação/
remodelação e apetrechamento, e que à data não se encontrem con-
cluídas. Nestes casos, excepcionalmente, o serviço iniciar-se-á na
semana seguinte à conclusão das obras por parte dos empreiteiros
responsáveis pelas obras e terminará no final do 3.º período escolar
do ano lectivo de 2003-2004.

O contrato vigorará no período relativo ao ano lectivo de 2003-
-2004 e está condicionado, no seu início, pela necessidade de visto
do Tribunal de Contas.

5 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos serviços
que constituem o objecto do concurso.

6 � É proibida a apresentação de alterações de cláusulas do ca-
derno de encargos, bem como de propostas variantes.

7 � Condições mínimas � os concorrentes deverão preencher
as condições profissionais, técnicas e económicas necessárias à con-
secução do contrato, mediante a apresentação da documentação
exigida no programa de concurso para a instrução da proposta.

8 � Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem em consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato, desde que satisfaçam o estabelecido no artigo 32.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos devem
ser pedidos à Divisão de Aprovisionamentos da Câmara Municipal
de Odivelas, sita na Avenida de D. Dinis, 96-C, 2675-330 Odivelas.

b) A data limite da apresentação dos pedidos é até ao 7.º dia an-
tes da data do acto público, contado da data do envio do anúncio
para o Jornal Oficial da União Europeia e para o Diário da Repú-
blica.

c) As cópias do processo de concurso serão enviadas ou entregues
aos interessados, mediante o pagamento antecipado de 105,05 eu-
ros, no prazo de quatro dias úteis após a recepção do pedido e res-
pectivo pagamento.
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10 � a) Endereço de recepção das propostas � as propostas e
os documentos que as acompanham devem ser entregues em mão,
contra recibo, ou enviadas, sob registo e com aviso de recepção,
dentro do prazo fixado, para a Divisão de Aprovisionamentos da
Câmara Municipal de Odivelas, sita na Avenida de D. Dinis, 96-C,
2675-330 Odivelas, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
de a entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o prazo
de entrega das propostas.

b) Data e hora � as propostas e os documentos que as acompa-
nham devem ser apresentados até às 17 horas e 30 minutos do
52.º dia após a data de envio do anúncio para o Jornal Oficial da
União Europeia e para o Diário da República.

c) Língua � as propostas e os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em português, sem emendas ou rasuras.

11 � a) Data, hora e local � o acto público do concurso terá
lugar no CRAP, sito na Rua de Francisco Gentil, Escola Básica n.º 3
JI n.º 4, em Odivelas, a partir das 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao
do termo do prazo para apresentação das propostas.

b) Pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas � ao acto
público pode assistir qualquer interessado, só podendo nele intervir
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

12 � Critério de adjudicação � o do mais baixo preço.
13 � Prazo de validade da proposta � os concorrentes são obri-

gados a manter as propostas durante 60 dias úteis.
b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á pror-

rogado por iguais períodos se o concorrente nada requerer em con-
trário.

14 � Cauções e garantias � a caução a prestar nos termos do
programa de concurso é de 5 % do valor total do contrato, excluin-
do o IVA.

Outras informações � concurso público ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

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 L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � Possibilidade de recurso ao ajuste directo � 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, a Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o
direito de recorrer ao ajuste directo, independentemente do valor da
contratação, pelo que, para efeitos do estipulado da subalínea iii) do
articulado supramencionado, se indica desde já esta possibilidade.

18 � Data do envio do anúncio, para publicação, para a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e para o Serviço de Publicações Ofi-
ciais da União Europeia � 24 de Abril de 2003.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
3000099709

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Anúncio

Concurso público de concepção/construção
do estaleiro municipal

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 � Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora
da Piedade, Ourém;

b) Designação da empreitada � «Concepção/construção do
estaleiro municipal»;

c) Natureza e extensão dos trabalhos � elaboração do pro-
jecto de execução e construção do estaleiro municipal, que
deverá respeitar o estudo prévio anexo ao processo de con-
curso e contemplar a construção do edifício de oficinas

municipais, habitação unifamiliar para o guarda do estaleiro
(tipologia T2), bem como a modelação de terreno nas
áreas assinaladas em volta dos edifícios mencionados;

d) Preço base do concurso � 500 000 euros;
e) Divisão da obra em lotes � (Não aplicável.)
f) Elaboração de projecto � a empreitada refere-se à concep-

ção/construção do equipamento acima referido.

4 � Prazo de execução da obra � 180 dias, incluindo a fase de
projecto, que não deverá ultrapassar 45 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 expediente,
podendo ser pedidas cópias até seis dias antes do prazo li-
mite de entrega das propostas;

b) O processo de concurso é fornecido mediante o pagamento
prévio de 250 euros (sem IVA) à ordem da Câmara Muni-
cipal 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 coincida
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 úni-
ca entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilida-
de solidária, tendo em vista a celebração do contrato, devendo pelo
menos a classe de 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 eco-
nómicas 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

a3) As 5.ª, 8.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria,
as 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e a
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2.ª subcategoria da 6.ª categoria, na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeite, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados devem apresentar os documentos constantes
dos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

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 se-
guintes 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;

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;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, que este-
jam 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 � 30 %.

14 � Propostas variantes:
14.1 � São permitidas propostas variantes.
14.2 � Não 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 emprei-
tada, custo total da obra, prazo execução e nome da firma encarre-
gada 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 de Organização Mundial
do Comércio � o contrato não se encontra abrangido pelo Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

10 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 3000097231

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada «Estru-
tura de apoio à Cividade de Terroso» (modelo n.º 2,
constante do anexo IV do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março).

1 � O dono da obra posta a concurso é o Município da Póvoa de
Varzim, sito na Praça do Almada, 4490-438 Póvoa de Varzim,
Portugal (telefone: 252298500; telefax: 252615500).

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 de Terroso, concelho da
Póvoa de Varzim.

b) Designação da empreitada � «Estrutura de apoio à Cividade
de Terroso».

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � a emprei-
tada consta de todos os trabalhos de construção civil necessários à
execução de estrutura de apoio à Cividade de Terroso, bem como da
concepção dos projectos de execução de arquitectura e especialidades,
tendo por base o estudo prévio de arquitectura patenteado a con-
curso. Empreitada essa classificada no Regulamento (CE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, com
a categoria 45.21.15 � Trabalhos de construção geral de outros
edifícios.

O preço base do concurso é de 175 000 euros, com exclusão
do IVA.

c) A empreitada é única.
d) Estão incluídos na presente empreitada a elaboração dos pro-

jectos de especialidades.
4 � O prazo de execução da obra é de seis meses.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Secção de Aprovisionamento
do município da Póvoa de Varzim, sito na Praça do Almada, 4490-
-438 Póvoa de Varzim, Portugal, durante as horas de expediente (das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas), desde o dia
da publicação do presente anúncio até ao dia e hora do acto público
do concurso.

b) Os interessados poderão obter cópias autenticadas do processo,
mediante o pagamento prévio da importância de 141,36 euros, acres-
cida de IVA à taxa de 19 %, na Secção de Aprovisionamento do
município da Póvoa de Varzim, sita na Praça do Almada, 4490-438
Póvoa de Varzim, Portugal.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas, pelos concorren-
tes ou seus representantes, até às 15 horas do 45.º dia (incluindo
sábados, domingos e feriados) posterior à publicação do presente
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues na Secção de Gestão Do-
cumental do município da Póvoa de Varzim, sita na Praça do Al-
mada, 4490-438 Póvoa de Varzim, Portugal, contra recibo, ou
remetidas através do serviço oficial dos correios, sob registo e com
aviso de recepção.

c) A proposta de preço e os documentos que a acompanham de-
verão ser redigidos em língua portuguesa, nas condições do progra-
ma de concurso.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público de abertura das propostas terá lugar no Salão
Nobre do município da Póvoa de Varzim, sito na Praça do Almada,
4490-438 Póvoa de Varzim, Portugal, e realizar-se-á pelas 10 horas
no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para a apresentação das
propostas.

8 � A caução a prestar pelo concorrente preferido é de 5 % do
preço total do respectivo contrato.

9 � O tipo de empreitada é por preço global, sendo o financia-
mento assegurado pelo orçamento do município da Póvoa de Var-
zim e pelo FEDER.

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.

11 � a) O certificado de empreiteiro de obras públicas deverá
respeitar a classificação como empreiteiro geral de edifícios na 1.ª ca-
tegoria, em classe correspondente ao valor da sua proposta.
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b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados adequado à obra posta a concurso.

c):

c1) Capacidade técnica � na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
serão adoptados 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 especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas;

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

c2) Capacidade económica e financeira � serão excluídos os
concorrentes que não apresentem de média, nos três últi-
mos exercícios, os seguintes valores:

Liquidez geral = (existências + disponibilidades + dí-
vidas de terceiros a curto prazo)/passivo a curto
prazo > 104,26 %;

Autonomia financeira = capitais próprios/activo líquido
total > 9,72 %;

Grau de cobertura do imobilizado = capitais permanen-
tes/imobilizado líquido > 120,45 %.

12 � a) O prazo de validade das propostas é 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 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, com base nos factores que a seguir se indicam por ordem
decrescente de importância:

Garantia de boa execução � 36 %;
Qualidade técnica da proposta � 34 %;
Preço � 30 %.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes 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.)
18 � (Não aplicável.)

16 de Abril de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Aires Hen-
rique do Couto Pereira. 1000213828

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

Anúncio
Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Santa Marta
de Penaguião, com endereço na Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa
Marta de Penaguião (telefone: 254810130; fax: 254810131).

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 � Sever.
b) Designação da empreitada � «Saneamento de Crestelo,

Sarnadelo, Sever e Urval».
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � execução da rede

de colectores de esgotos com tubagem de PVC 200 mm numa ex-
tensão de 605 m. Abertura e tapamento de valas num total de
769 m3, caixa de visitas cuja quantidade é de 23 unidades, execução
de 25 ligações domiciliárias. Levantamento e reposição de vários
tipos de pavimentos numa área de 2343 m2.

O preço base para efeitos de concurso é de 246 300 euros, com
exclusão do IVA.

c) A empreitada não é dividida em lotes;
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares encontram-se patentes na Divisão
Técnica de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Santa
Marta de Penaguião, onde podem ser examinados, durante as horas
de expediente, desde a data do respectivo anúncio até ao dia fixado
para entrega das propostas.

b) O pedido de cópias do processo deverá ser feito até às 16 ho-
ras do final do segundo terço do prazo para apresentação das pro-
postas. As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido
escrito, mediante o pagamento da importância de 100 euros, mais
IVA.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 16 horas
do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Divisão
Técnica de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Santa
Marta de Penaguião.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas só poderão intervir os legais representantes de cada
concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa quali-
dade.

b) O acto do concurso é público, terá lugar na sala de reuniões do
edifício dos Paços do Concelho e realizar-se-á pelas 15 horas do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5 % do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos do arti-
go 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � Quando o concorrente for um agrupamento de empresas,
estas deverão constituir-se juridicamente numa única entidade ou em
consórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de
celebração de contrato.

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
detentores da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da proposta, conforme definida na Portaria
n.º 412-I/99, de 4 de Junho, nos termos do anexo I daquela portaria,
com a redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público.

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes:

A verificação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes será feita com base de referência constan-
te da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, não
podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mí-
nimo, apresente cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos nessa portaria em qualquer das seguin-
tes situações:

Utilizando para o efeito a média aritmética simples
dos três anos nela referenciados, a partir do balan-
ço e da demonstração dos resultados das respecti-
vas declarações anuais de IRC ou IRS entregues para
efeitos fiscais;

Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados
da última declaração anual de IRC e IRS entregue
para efeitos fiscais;

Serão consideradas como não tendo aptidão técnica
para a execução da obra as empresas que não veri-
fiquem cumulativamente os parâmetros seguidamen-
te descritos, sendo por isso excluídas;

Execução (concluídos ou em curso) de três obras de
natureza pública e do mesmo tipo da obra posta a
concurso, iniciadas nos últimos cinco anos, acom-
panhadas de certificados de boa execução passados
pelo dono da obra;
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O valor de uma das obras referidas no ponto anterior
deverá ser superior a 60 % do preço base do con-
curso e as restantes superiores a 40 %.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados:

As propostas dos concorrentes que não tenham sido ex-
cluídas pelos factores de ordem financeira, económica e
técnica referidos anteriormente serão analisadas tendo
em consideração os seguintes factores e subfactores:

Factores Subfactores

Preço ................................................ 70 % �
Valia técnica .................................... 30 %
Nota justificativa do preço proposto 10 %
Lista dos preços unitários ............... 30 %
Programa de trabalhos .................... 40 %
Plano de pagamentos ...................... 10 %
Memória descritiva e justificativa 10 %

14 � Não é permitido a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

da Organização Mundial do Comércio.

21 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Guedes Ribeiro. 3000099659

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio

Concurso público para a selecção do prestador de servi-
ço que elaborará o projecto de execução da ponte e
dique da EN 365 (Ponte do Celeiro).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Santarém, sita
na Praça do Município, edifício dos Paços do Concelho, em Santa-
rém, encontrando-se o processo do concurso patente no Departa-
mento de Obras Municipais, com instalações sitas na Rua de Zeferino
Brandão, 2000-032 Santarém (telefone: 243304200; faxes:
243304297/99), onde pode ser consultado durante as horas normais
de expediente.

2 � Objecto do concurso público � selecção da equipa de presta-
ção de serviço para a elaboração do projecto de execução da ponte
e dique da EN 365 (Ponte do Celeiro), concelho de Santarém, de
acordo com o programa de concurso, caderno de encargos, respec-
tivos anexos e legislação aplicável.

3 � Local de entrega do projecto � Câmara Municipal de Santa-
rém, no edifício dos Paços do Concelho, Repartição de Expediente
e Arquivo do Departamento Administrativo e Financeiro, Praça do
Município, 2000-027 Santarém.

4 � O prazo máximo para a entrega do objecto de concurso é de
120 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e a sua contagem
inicia-se a partir do dia imediato à data de celebração do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e se apresentem sob a forma
de equipa técnica multidisciplinar.

6 � As equipas técnicas multidisciplinares devem ser compostas,
no mínimo, pelos elementos com as seguintes habilitações e ou qua-
lificações profissionais:

a) Coordenador da equipa com formação e experiência nas
áreas de engenharia civil;

b) Engenheiro civil/engenheiro civil (ramo hidráulico).

6.1 � Quando um dos técnicos integrantes da equipa multidis-
ciplinar disponha, simultaneamente, de mais de uma das qualifica-
ções exigidas para a sua composição, fica dispensada a integração
dos técnicos com as qualificações correspondentes.

6.2 � O coordenador da equipa técnica multidisciplinar deve pos-
suir uma experiência profissional efectiva de pelo menos três anos.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte do trabalho
posto a concurso.

8 � Não são admitidas a apresentação de propostas com altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
com variantes.

9 � As propostas devem ser acompanhadas:

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
dade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio, ou,
no caso de pessoa colectiva, a denominação, social, número
de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução
do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra ma-
triculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do
anexo I ao presente programa de concurso;

c) Declaração de compromisso, assinada por todos os técni-
cos principais e consultores, onde será referido que a cons-
tituição da equipa não será alterada até à conclusão dos
trabalhos, excepto em caso de força maior reconhecido
previamente pela Câmara Municipal;

d) Dos documentos exigidos nos termos dos números seguintes.

9.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
a proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declaração bancária adequada ou prova da subscrição de um
seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há me-
nos de três anos;

c) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apresen-
tadas nos três últimos anos;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de serviços similares ao objecto do procedi-
mento;

e) Documento comprovativo da regularização da situação re-
lativamente a dívidas aos serviços fiscais do Estado Portu-
guês;

f) Documento comprovativo da regularização da situação
contributiva para com os serviços da segurança social do
Estado Português.

9.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais instrumentos de gestão territorial ela-
borados nos últimos três anos (com especial incidência em
trabalhos efectuados da mesma natureza deste concurso) e
destinatários, a comprovar por declaração destes, ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por sim-
ples declaração dos concorrentes;

b) Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concor-
rente.

9.3 � Para a comprovação das habilitações profissionais, a
proposta deve ainda ser acompanhada de:

a) Título, emitido por associação pública profissional, com-
provando a inscrição, sempre que o exercício de profissão
esteja legalmente dependente da inscrição nessas associa-
ções;

b) Certificado de habilitações e curriculum vitae de cada um
dos elementos constitutivos da equipa, ou currículo da em-
presa;

c) Indicação do coordenador técnico do projecto a concurso,
dos responsáveis pelos estudos sectoriais e de outros técni-
cos afectos à prestação, integrados ou não na empresa, bem
como as funções que se propõem desempenhar no decorrer
da elaboração do projecto e a especialidade de cada um.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio, ou qualquer outra modalidade jurídica desde que assegura-
da a responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � As cópias do processo de concurso serão fornecidas nas
seguintes condições:

a) A entidade a quem podem ser solicitadas cópias do proces-
so de concurso é ao Departamento de Obras Municipais �
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DOM, da Câmara Municipal de Santarém, sita na Rua de
Zeferino Brandão, com o código postal 2000-032 Santa-
rém;

b) Os pedidos do processo de concurso devem ser solicitados,
por escrito, e em tempo útil pelos interessados, o qual
poderá ser levantado nos quatro dias subsequentes à recep-
ção do pedido, na condição de pagamento prévio, e até ao
5.º dia útil imediatamente anterior ao prazo limite para apre-
sentação das propostas;

c) O custo da cópia do processo será de 50 euros, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor, sendo o pagamento efectuado
na Tesouraria da Câmara Municipal de Santarém, em nu-
merário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da Câma-
ra Municipal de Santarém, devendo ser apresentado o res-
pectivo recibo no DOM, para levantamento do processo
de concurso;

d) É da responsabilidade dos concorrentes a verificação e com-
paração das cópias com os elementos do processo patenteado.

12 � Propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Câmara Municipal de Santa-
rém, sita na Praça do Município, edifício dos Paços do Con-
celho, 2000-027 Santarém, entre as 9 horas e as 12 horas
e 30 minutos e entre as 14 e as 17 horas, ou enviados por
correio registado para a mesma morada, desde que a recep-
ção ocorra dentro do prazo fixado no número anterior;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentados até às 16 horas do dia 30 de Junho de
2003;

c) A proposta e os documentos que a acompanham 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 prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Pelas 10 horas do dia 1 de Julho de 2003, nesta Câmara
Municipal de Santarém, sita no Largo do Município, edifício dos
Paços do Concelho, procede-se, em acto público, à abertura dos
invólucros recebidos.

13.1 � Ao acto público pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes de-
vidamente credenciados.

14 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta mais
vantajosa para a Câmara Municipal, que conjugue melhor os seguin-
tes factores preferenciais:

A qualidade e mérito técnico (QMT);
O melhor preço total (PT);
A assistência técnica (AT).

14.1 � A proposta preferida será aquela que no conjunto dos
factores obtiver a classificação final mais elevada, de acordo com a
seguinte fórmula:

Classificação final = (QMT × CP) + (AT × CP) + (PT × CP)

sendo:

CP = coeficiente de ponderação.

14.2 � A pontuação relativa a cada equipa, respeitante a cada
factor, será encontrada por comparação de cada um dos factores
referidos relativamente a cada uma das equipas, segundo o seguinte
método:

a) Qualidade e mérito técnico (QMT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1;

b) O factor melhor preço total/condições de pagamento (PT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1;

c) Assistência técnica (AT):

Preferível � com pontuação 5;
Igual � com pontuação 3;
Não preferível � com pontuação 1.

14.3 � Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a
entrega das propostas, o júri deve definir a ponderação a aplicar aos
diferentes elementos que interferem no critério de adjudicação refe-
rido no número anterior.

14.4 � Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que
define a ponderação referida no número anterior, inclusive no de-
curso do acto público.

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, considerando-se este prazo prorrogado por iguais perí-
odos se aquele nada requerer em contrário.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � Este anúncio foi enviado para a Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 24 de
Abril de 2003.

19 � Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 24 de
Abril de 2003.

22 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador das Obras Municipais, Manuel António dos Santos Afonso.

3000099821

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Anúncio n.º 63

Concurso público para elaboração do projecto de exe-
cução para a construção do novo mercado coberto para
a cidade (nos termos do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, na sua actual redacção).

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Torres Vedras,
Avenida de 5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras [telefone:
(351)261310424; fax: (351)261320716].

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço, com referência à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade � 74.20.22 �
Serviços de projecto de arquitectura, 74.20.40 � Serviços
integrados de engenharia para projectos «chave-na-mão» �
867c [a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º 342, de 21 de De-
zembro de 1993];

b) Elaboração e fornecimento da totalidade dos projectos de
execução de arquitectura e engenharia para o novo mercado
coberto para a cidade e acompanhamento técnico em obra.

3 � Local de entrega da prestação dos serviços � os serviços
objecto do contrato serão entregues na Secção de Expediente Geral
e Arquivo da Câmara Municipal de Torres Vedras, sita na morada
indicada no n.º 1.

4 � Prazo de prestação dos serviços � o fornecimento a reali-
zar no âmbito do contrato deverá ser integralmente executado no
prazo global de 266 dias de calendário, divididos por 119 dias para
a fase de anteprojecto e 147 dias para a fase de projecto de exe-
cução, a contar da data da assinatura do contrato. O intervalo entre
as duas fases será o necessário para a obtenção dos respectivos pa-
receres e licenciamentos.

5 � Os elementos constituintes da equipa de projecto deverão
satisfazer as seguintes especificações mínimas:

Arquitecto coordenador da equipa, que será o interlocutor do
município para todo o processamento técnico dos trabalhos;

Arquitectos e engenheiros com formação específica nas várias
especialidades solicitadas no programa de concurso, em con-
formidade com os projectos a desenvolver.

6 � Indicação pelos concorrentes dos nomes e habilitações pro-
fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
objecto do concurso.

8 � a) É admitida a apresentação de propostas com alterações às
alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 8.º do programa de concurso, refe-
rentes ao prazo de execução e às especialidades prevista no estudo
prévio de arquitectura anexo ao caderno de encargos.
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b) É admitida a apresentação de propostas com variantes, sendo
de admitir a apresentação de uma variante na formatação dos pro-
jectos a elaborar, além da proposta base.

c) Para efeitos do presente concurso, proposta com variantes é
aquela que apresenta diferenças em relação à proposta base.

9.1 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
a proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de
um seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos, incluindo balanço e demonstração de
resultados e declaração do IRC;

c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresen-
tadas nos três últimos anos;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de bens ou serviços objecto do procedimento.

9.2 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais serviços prestados 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;

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

c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos, integrados
ou não na empresa, especificamente dos afectos ao forne-
cimento dos serviços.

9.3 � Para a comprovação das habilitações profissionais, a pro-
posta deve ainda ser acompanhada de:

a) Fotocópias dos certificados de habilitações académicas;
b) Fotocópias das respectivas carteiras profissionais;
c) Curriculum vitae dos elementos que compõem a equipa.

10 � É admitida a apresentação de propostas por um agrupamento
de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio
externo quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Câmara Municipal de Torres Vedras, Sec-
ção de Aprovisionamento e Armazém, Avenida de 5 de Outubro,
2560-270 Torres Vedras, onde podem ser examinados, durante
as horas normais de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das
9 às 16 horas), desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora
do acto público do concurso.

b) Desde que solicitadas à Secção de Aprovisionamento e Arma-
zém (telefone: 261310424; fax: 261320716) até ao limite dos dois
primeiros terços do prazo do concurso, os interessados poderão obter
cópias do processo de concurso no prazo de cinco dias úteis conta-
dos a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito.

c) O processo será fornecido mediante o pagamento prévio da
quantia de 150 euros, acrescidos de IVA, em dinheiro, cheque ou vale
de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos à
ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Torres Vedras.

12 � Data limite, endereço e língua de apresentação das propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentadas até às 16 horas do 52.º dia a contar da data
da publicação do presente anúncio no Diário da República;

b) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Secção de Expediente Geral
e Arquivo da Câmara Municipal de Torres Vedras, sita na
morada indicada no n.º 1, entre as 9 horas e as 16 horas,
ou enviadas por correio registado para a mesma morada,
desde que a recepção ocorra dentro do prazo fixado;

c) A proposta e os documentos que a acompanham 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 prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � Data, hora e local do acto público:

a) Pelas 10 horas e 30 minutos do dia útil imediato à data li-
mite para a apresentação das propostas, no auditório da

Câmara Municipal de Torres Vedras, sito na morada indi-
cada no n.º 1, procede-se, em acto público, à abertura dos
invólucros recebidos;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes, devida-
mente credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação é feita segundo o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
os seguintes factores, por ordem decrescente da importância:

1.º Preço;
2.º Metodologia do trabalho a desenvolver e especificações das

especialidades previstas;
3.º Composição da equipa técnica e respectivos curricula pro-

fissional e científico;
4.º Prazos e proposta de faseamento.

15 � O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta du-
rante um período de 60 dias contados da data limite para a sua en-
trega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se
aquele nada requerer em contrário.

16 � Para admissão ao concurso não é exigida caução.
No acto da adjudicação, o adjudicatário prestará caução no valor

de 5 % do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.
17 � O anúncio indicativo não foi enviado ao Serviço de Publi-

cações Oficiais da União Europeia.
18 � (Não aplicável.)
19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica e no Jornal Oficial da União Europeia em 24 de Abril de 2003.
20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional da

Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais, tendo
em vista a sua publicação, em 24 de Abril de 2003.

3 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jacinto An-
tónio Franco Leandro. 3000099806

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Anúncio

Concurso público para fornecimento
de uma máquina varredora

1 � Câmara Municipal de Valongo, sita na Avenida de 5 de Ou-
tubro, 160, 4440-503 Valongo (telefone: 224227900; telefax:
224226063).

2 � Objecto do concurso público � o objecto do contrato con-
siste, de acordo com as cláusulas técnicas descritas na parte II do res-
pectivo caderno de encargos, na aquisição de uma máquina varredo-
ra, sendo estes serviços classificados pelo Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, com a cate-
goria 34.10.5 � Veículos automóveis para usos especiais, e com a
subcategoria 34.10.54 � Não especificados.

3 � A validade da relação contratual com o adjudicatário
extinguir-se-á com a entrega do veículo, salvo no que diz respeito à
garantia de bom funcionamento.

4 � Ao presente concurso poderão concorrer todas as empresas
qualificadas para o fornecimento do tipo de veículo pretendido.

5 � Não será admitido aos concorrentes a apresentação de alte-
rações de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
variantes.

6.1 � O processo encontra-se patente na Secção de Aprovisio-
namento da Câmara Municipal, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, na morada indicada no n.º 1.

6.2 � Poderão ainda ser obtidas cópias do processo no horário
das 9 horas às 12 horas e 15 minutos e das 14 horas às 15 horas e
45 minutos.

6.3 � O fornecimento do processo completo importa em
19,44 euros (IVA incluído).

7.1 � As propostas documentadas deverão dar entrada na Secção
de Expediente e Documentação da Câmara Municipal de Valongo
até às 17 horas do 15.º dia a contar da data de publicação no Diário
da República.

7.2 � As propostas e documentos deverão ser redigidos em lín-
gua portuguesa.

8 � O acto público terá lugar na sala de reuniões da Câmara Mu-
nicipal de Valongo pelas 15 horas no 1.º dia útil que se seguir ao
termo do prazo para entrega das propostas.
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9 � Os critérios de apreciação das propostas serão os estipulados
no artigo 55.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, sendo os critérios, por ordem decrescente de importância:

1.º Características técnicas;
2.º Assistência técnica;
3.º Preço;
4.º Garantia.

10 � Os concorrentes serão obrigados a manterem as suas pro-
postas pelo prazo de 60 dias.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Ho-
rácio Moreira Pereira de Melo. 3000099650

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso
Torna-se público que, por despacho da presidência de 17 do cor-

rente, foi anulado o concurso respeitante à empreitada «Ampliação
da rede de abastecimento de água municipal», a que se refere o aviso
publicado no Diário da República, n.º 13, de 16 de Janeiro último,
pelo facto de o programa de concurso não estar de acordo com a
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.

22 de Abril de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Fernando N. Cerqueira Vilela. 3000099660

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTRO VERDE

Anúncio

Concurso público para a elaboração do projecto de exe-
cução do Largo do Padrão, em Castro Verde (artigo 169.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � Junta de Freguesia de Castro Verde,
sita na Praça do Município, 3, 7780-217 Castro Verde (telefone:
286327277; fax: 286327273).

2 � Objectivo do concurso � o presente concurso tem por ob-
jecto a elaboração do projecto de execução do Largo do Padrão, em
Castro Verde (em conformidade com o programa de concurso, ca-
derno de encargos e programa preliminar, partes integrantes deste
processo de concurso).

3 � Classificação estatística � a sua 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 L 342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, ou, preferen-
cialmente, com referência ao Vocabulário Comum para os Contra-
tos Públicos (CPV), publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996, é a seguinte:

Classe:

74.20 � Serviços de consultoria de actividades de arqui-
tectura, de engenharia e técnicas afins;

Categorias:

74.20.2 � Serviços de arquitectura;
74.20.3 � Serviços de engenharia;
74.20.5 � Serviços de arquitectura paisagística e planea-

mento urbano.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução do pro-
jecto é de 120 dias.

O prazo é contínuo e é contado a partir da data da celebração do
contrato com a Junta de Freguesia de Castro Verde, contando sába-
dos, domingos e feriados.

5 � Tipo de concurso � concurso público, nos termos do arti-
go 168.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Data limite para a recepção das propostas � as propostas e
documentos anexos deverão ser entregues ou remetidos pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, à Junta de Freguesia de
Castro Verde, Praça do Município, 3, 7780-217 Castro Verde, cujo
horário de funcionamento é das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos (todos os dias úteis), até às
17 horas do 30.º dia a contar do 1.º dia útil seguinte à data de publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

As propostas deverão ser elaboradas e apresentadas em conformi-
dade com as disposições enunciadas no programa de concurso e no
caderno de encargos, sendo todos os documentos redigidos em lín-
gua portuguesa, ou no caso daqueles que, pela sua natureza, sejam
redigidos noutra língua, ser acompanhados de tradução devidamente
legalizada.

7 � Condições de participação no concurso � o concurso é pú-
blico e aberto a equipas projectistas e a gabinetes ou empresas de
estudos e projectos com experiência no conjunto das várias áreas e
especialidades abrangidas. No caso de equipas projectistas que para o
efeito se constituam, a coordenação técnica dos estudos será obriga-
toriamente assumida por um licenciado em Arquitectura, no exercí-
cio legal da profissão, o qual passará a ser, para todos os efeitos
inerentes ao concurso e suas consequências, o responsável da equipa
perante a entidade promotora.

A organização da equipa projectista será obrigatoriamente cons-
tituída, pelo menos, por um arquitecto, um arquitecto paisagista, um
engenheiro civil e um engenheiro electrotécnico.

No caso de gabinetes ou empresas, deverá constituir-se no âmbito
daqueles uma equipa de projectistas composta nos termos acima
referidos.

Para verificação das qualificações profissionais dos membros das
equipas projectistas, deverão ser apresentados os títulos emitidos por
associação pública profissional comprovando a inscrição, sempre que
o exercício da profissão esteja legalmente dependente da inscrição
nessas associações, ou certificado de habilitações, nos restantes ca-
sos, e respectivos currículos comprovativos da experiência profis-
sional.

8 � Documentação � o processo de concurso é constituído por:

Anúncio;
Programa de concurso;
Caderno de encargos e programa preliminar,

e pode ser consultado na Junta de Freguesia de Castro Verde, Praça
do Município, 3, 7780-217 Castro Verde, cujo horário de funciona-
mento é das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos (todos os dias úteis).

Para obter o processo de concurso é necessário apresentar o pe-
dido, por escrito, na morada acima referida, em tempo útil relativa-
mente ao prazo fixado para a apresentação das propostas. O forne-
cimento do processo será efectuado nos seis dias seguintes ao do
pedido escrito, mediante o pagamento de 50 euros, ao qual acresce
o IVA à taxa legal em vigor, no acto de entrega, em dinheiro ou
cheque visado.

9 � Acto público do concurso � o acto público do concurso terá
lugar na Junta de Freguesia de Castro Verde, sita na Praça do Muni-
cípio, 3, 7780-217 Castro Verde, pelas 10 horas do 1.º dia útil se-
guinte ao termo do prazo para a entrega das propostas.

Apenas os concorrentes ou os seus representantes devidamente
credenciados estarão autorizados a intervir no acto público do con-
curso.

10 � Júri � a comissão de abertura das propostas é composta
por um elemento do órgão executivo da Junta de Freguesia, que pre-
sidirá, um técnico municipal e um assistente administrativo, todos
designados pelo presidente da Junta de Freguesia. Para efeitos de
apreciação das propostas, agregar-se-ão a esta comissão dois eleitos
da Assembleia de Freguesia, um eleito da Câmara Municipal de Cas-
tro Verde e dois arquitectos a designar pelo presidente da Junta de
Freguesia.

11 � Critérios de apreciação das propostas � o júri, num pri-
meiro momento, procederá à apreciação e hierarquização dos pro-
jectos apresentados, definindo o critério de pontuação classificativa
tendo em conta, por ordem decrescente da sua importância, os se-
guintes critérios gerais de avaliação:

Cumprimento dos objectivos do concurso e respeito do progra-
ma preliminar nas questões de ordem formal;

Qualidade técnica da solução proposta, atendendo, nomeadamente,
à sua integração na envolvente e funcionalidade (valia técnica);

Exequibilidade da solução proposta numa perspectiva equilibra-
da entre custos e qualidade (relação solução proposta/custo
de investimento).

O júri, num segundo momento, apreciará as habilitações profissio-
nais e a capacidade técnica dos concorrentes, tendo em conta os
seguintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

Experiência precedente do concorrente, medida por serviços
similares aos pretendidos, em natureza e dimensão, já reali-
zados e ou em curso;

Composição nominativa e organograma da equipa projectista.
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O concorrente classificado em 1.º lugar ficará com a incumbência
da elaboração do projecto de execução, através de contrato formal
a celebrar com a Junta de Freguesia de Castro Verde.

As decisões do júri sobre a hierarquização ou sobre a qualificação
como inaceitáveis dos projectos apresentados terão carácter vincula-
tivo.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo mínimo de
validade das propostas será de 60 dias contados a partir da data da
sua entrega.

13 � Caução � para admissão a concurso não será exigida qual-
quer caução. Será exigida apenas aquando da celebração do contrato
a caução definitiva de 5 % do valor da adjudicação e em todos os
pagamentos será deduzida a mesma percentagem para reforço dessa
caução.

14 � Data de envio para publicação no Diário da República �
22 de Abril de 2003.

15 � Data de recepção, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 23 de
Abril de 2003.

7 de Abril de 2003. � A Presidente da Junta, Maria Manuela
Revés Florêncio Paulino. 1000213821

ENTIDADES PARTICULARES

ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A.

Aviso

Concurso público n.º 1/2003/PCIER, para adjudicação da
empreitada de subestação 30/15-6.9 kV das Lajes � ilha
Terceira, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.

Avisam-se todos os interessados que o prazo de entrega de pro-
postas do concurso mencionado em epígrafe foi prorrogado para as
16 horas do dia 12 de Maio de 2003.

Em consequência desta alteração, o acto público de abertura das
proposta terá lugar no dia 13 de Maio, às 10 horas, na Electricidade
dos Açores, S. A., Central Térmica de Ponta Delgada, PCIER �
Projecto e Construção de Infra-Estruturas de Redes, Caminho da
Levada, 147, 9500-511 Ponta Delgada.

16 de Abril de 2003. � O Director do Projecto e Construção de
Infra-Estruturas de Redes, Jaime Carvalho de Medeiros.

1000213807

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P.

Projecto Travessia Norte-Sul

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada «GE435 �
Empreitada de concepção/construção de passagens
superiores de peões no troço Pinhal Novo/Setúbal, PSP1
ao quilómetro 17+160 (0+450), PSP 2 ao quilóme-
tro 18+179 (1+469) e PSP3 ao quilómetro 18+865 (2+155)».

1 � Entidade adjudicante � o concurso é realizado pela Rede
Ferroviária Nacional, REFER, E. P., Projecto Travessia Norte-Sul,
sita na Rua de Santa Apolónia, 51, 1100-468 Lisboa [fax:
(351)218112016; telefone: (351)218112010].

2 � Modalidade do concurso:

1) Trata-se de um concurso público, a realizar nos termos do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto, e
em tudo o que este for omisso nos termos do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

2) Categoria do serviço � CCP 711 � Serviço de transporte
ferroviário.

3 � Local de execução dos trabalhos � Linha do Sul, PSP1 ao
quilómetro 17+160 (0+450), PSP2 ao quilómetro 18+179 (1+469)
e PSP3 ao quilómetro 18+865 (2+155), entre as estações do Pinhal
Novo e Venda do Alcaide.

4 � Natureza dos trabalhos:

Designação da empreitada � «GE435 � Empreitada de con-
cepção/construção de passagens superiores de peões no troço

Pinhal Novo/Setúbal, PSP1 ao quilómetro 17+160 (0+450),
PSP2 ao quilómetro 18+179 (1+469) e PSP3 ao quilómetro
18+865 (2+155)»;

A empreitada compreende:

A elaboração dos projectos de execução e respectiva cons-
trução de três passagens superiores para peões destina-
das a restabelecer os percursos das populações;

A execução dos projectos e respectivos trabalhos ineren-
tes das redes de abastecimento de água, esgotos domés-
ticos e pluviais, afectados durante a execução desta
empreitada, bem como os trabalhos de construção civil
associados aos restantes serviços afectados.

A empreitada não está dividida em lotes.
5 � (Não aplicável.)
6 � Propostas variantes � não são admitidas a apresentação de

propostas variantes.
7 � Derrogação à utilização de especificações europeias �

a entidade adjudicante fica dispensada de proceder à definição das
condições técnicas por referência a especificações e normas euro-
peias, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 223/
2001, de 9 de Agosto.

8 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 90 dias de calendário.

9 � Fornecimento de documentação

a) O processo de concurso, constituído por programa de
concurso, caderno de encargos e as peças escritas e dese-
nhadas do respectivo projecto de execução, encontra-se
patente, para consulta dos interessados, no serviço indi-
cado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis e horas de
expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das 10 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas), até ao último dia útil anterior ao acto público
do concurso;

b) Os pedidos dos elementos referidos na alínea a) deste nú-
mero podem ser feitos ao serviço indicado no n.º 1 deste
anúncio até 10 dias úteis antes da data limite para entrega
das propostas, podendo os respectivos processos ser levan-
tados naquele serviço no prazo de 5 dias contados a partir
da data da recepção do respectivo pedido escrito (carta ou
fax);

c) O custo do processo de concurso referido na alínea a) do
n.º 5 deste anúncio é de 750 euros, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor. A entrega dos documentos solicitados nos
termos da alínea b) ocorrerá mediante a apresentação de
cheque passado em nome da Rede Ferroviária Nacional,
REFER, E. P.

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

a) As propostas terão de dar entrada até às 17 horas do dia
16 de Junho de 2003 no local indicado no n.º 1 deste anún-
cio;

b) As propostas serão entregues, directamente pelos concor-
rentes ou seus representantes, no local indicado no n.º 1
deste anúncio, contra recibo, ou remetidas através do ser-
viço oficial dos correios, sob registo e com aviso de recep-
ção, para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio. Nes-
te último caso, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo basear
nesse facto qualquer reclamação na hipótese de a entrada
dos documentos ocorrer já depois de terminado o prazo
estabelecido para a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa, ou, quanto aos documen-
tos, se pela sua própria natureza ou origem estiverem redi-
gidos noutra língua, devem os concorrentes dar cumprimen-
to ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

11 � Abertura das propostas

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pesso-
as interessadas, só podendo intervir as representantes dos
concorrentes devidamente credenciadas;

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar nas ins-
talações da REFER, E. P., Rua de Santa Apolónia, 53, 1100-
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-468 Lisboa, e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 17 de Ju-
nho de 2003.

12 � Cauções e garantias exigidas � o concorrente a quem for
adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de 5 % do
preço total do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a qual garantirá o exac-
to e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebra-
ção do contrato da empreitada.

13 � Tipo de empreitada e condições de pagamento:

a) A empreitada é por preço global, nos termos dos n.os 1 e 2
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos até 60 dias de
calendário após a data dos autos de medição, devidamente
aprovados e assinados por ambas as partes, devendo a emis-
são da respectiva factura ocorrer de imediato, e ainda com
observância do disposto nos artigos 21.º, 202.º e seguintes
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 � Forma jurídica de agrupamento:

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas,
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as condições 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 de responsabilidade solidária.

15 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto):

Classificação na 1.ª categoria, na classe correspondente
ao valor global da proposta;

Classificação na 1.ª subcategorias da 1.ª categoria, na
classe correspondente ao valor dos trabalhos por elas
abrangidas.

Os consórcios externos de empresas e os agrupamentos
complementares de empresas constituídos nos termos do
n.º 10 aproveitam das autorizações das associadas, devendo
pelo menos a classe de uma delas cobrir o valor total da
proposta;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condi-
ções do programa de concurso;

c) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa, em caso de apresentação
associada, nos termos e para efeitos do disposto no arti-
go 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita
com base nos indicadores abaixo indicados, sendo obrigató-
rio o cumprimento de pelo menos um indicador de liquidez
e dois de estrutura financeira, não podendo, em qualquer
caso, apresentar situação líquida negativa, ou que, no míni-
mo, apresente cumulativamente os valores do quartil infe-
rior constantes da portaria em vigor, publicada ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março:

Liquidez:

Liquidez geral > 1.0 (medida da capacidade da em-
presa para solver as suas obrigações correntes);

Liquidez reduzida > 0.7 (medida da capacidade da
empresa para solver as suas obrigações correntes
sem recurso às suas existências);

Estrutura financeira:

Capitais próprios/activo total > 0.2 (medida da ca-
pacidade da empresa para financiar a seu activo
através de capitais próprios);

Encargos financeiros/vendas < 0.07 (medida da sua
liquidez financeira);

Valor da proposta/vendas < 0.3 (medida do impac-
to da obra na sua capacidade financeira);

d) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será
feita com base no explicitado no programa de concurso;

e) No âmbito do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, é obrigatória a apresentação pelos concor-
rentes dos seguintes documentos:

Declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC respeitante aos três últimos anos;

Declaração anual de informação contabilística e fiscal �
IRS/IRC/IVA respeitante aos últimos três anos.

16 � Prazo de validade da proposta � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis a contar da data de encerramento do acto público do concurso.
Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado, por consenti-
mento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias úteis.

17 � Critérios da adjudicação � os critérios de apreciação das
propostas para adjudicação serão, nos termos do disposto no arti-
go 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os seguintes, por
ordem decrescente da sua importância:

a) Garantia de qualidade de boa execução � 55 %;
b) Preço � 45 %.

18 � Outras informações:

a) Preço base do concurso � 825 000 euros, sem IVA;
b) Não é admitida a apresentação de propostas alternativas

ou condicionadas.

19 � Anúncio periódico � (Não aplicável.)
20 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República e no Jornal Oficial da União Europeia � 24 de Abril
de 2003.

21 � Data de recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 24 de Abril de 2003.

Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Ofi-
ciais da União Europeia � 24 de Abril de 2003.

23 de Abril de 2003. � O Vice-Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000099688

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Aviso rectificativo

Concurso público internacional AQA 20032100077

Concurso público internacional n.º AQA 20032100077, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para aquisição de
prestação de serviços de limpeza no Centro de Formação Profissio-
nal do Seixal, cujo anúncio foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 73, de 27 de Março de 2003.

Para os devidos efeitos se informa que nesta data foram juntos ao
processo esclarecimentos prestados por solicitação dos interessados.

23 de Abril de 2003. � O Director de Departamento, António
Maximino Oliveira. 3000099639

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral das Instalações

e Equipamentos da Saúde

Aviso n.º 3

Concurso público, no âmbito da UE, n.º 2/03-DGIES, para
aquisição de serviços no âmbito da análise, verificação
e revisão do projecto de execução do Hospital
Pediátrico de Coimbra.

Serve o presente aviso para dar conhecimento a todos os inte-
ressados que o anúncio de abertura do concurso público designado
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como 2/03-DGIES, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 75, de 29 de Março de 2003, foi publicitado com erros de
dactilografia.

Assim, na alínea b) do n.º 12, onde se lê «[...] 52.º dia contado
após a publicação deste anúncio no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias» deve ler-se «[...] 52.º dia contado da data de envio
para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias».

Mais se esclarece, para melhor elucidação, que o 52.º dia ocorrerá
em 19 de Maio de 2003.

24 de Abril de 2003. � O Director-Geral, Rios Vilela.
3000099844

Aviso n.º 4

Concurso público, no âmbito da UE, n.º 3/2003-DGIES, para
aquisição de serviços no âmbito da análise, verificação
e revisão do projecto de execução do Hospital Distrital
de Lamego.

Serve o presente aviso para dar conhecimento a todos os inte-
ressados que o anúncio de abertura do concurso público designado
como 3/2003-DGIES, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 81, de 2 de Abril de 2003, foi publicitado com erros de
dactilografia.

Assim, na alínea b) do n.º 12, onde se lê «[...] 52.º dia contado
após a publicação deste anúncio no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias» deve ler-se «[...] 52.º dia contado da data de envio
para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias».

Mais se esclarece, para melhor elucidação, que o 52.º dia ocorrerá
em 19 de Maio de 2003.

24 de Abril de 2003. � O Director-Geral, Rios Vilela.
3000099843

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso rectificativo

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Construção do Jardim de Aires � 3.ª fase»

Relativo ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 88, de 14 de Abril de 2003, referente ao concurso público da
empreitada de construção do Jardim de Aires � 3.ª fase, por lapso,
no n.º 4, onde se lê:

«O prazo de execução da obra é de 150 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.»

deve ler-se:

«O prazo máximo da execução da obra é de 150 dias, inclu-
indo sábados, domingos e feriados.»

O prazo para apresentação de propostas será de 10 dias, sendo
este prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

O Vereador do Pelouro, Adilo Costa. 3000099606

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO

Aviso de rectificação

Concurso público da empreitada «Construção do edifício
de acolhimento e apoio à Citânia de Briteiros», publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de
Março de 2003, a pp. 4879 e 4880.

Avisam-se todos os interessados de que na alínea a) do n.º 11 do
anúncio de concurso, onde se lê:

«As 1.ª, 3.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias
da 1.ª categoria, as quais têm de ser de classe que cubra o valor
base do concurso;»

passa a ler-se:

«Empreiteiro geral de edifícios na 1.ª categoria, a qual tem
de ser de classe correspondente ao valor da proposta;»

e na alínea b), onde se lê:

«As 1.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, as quais
têm que ser de classe que cubra o valor dos trabalhos especiali-
zados que lhe respeita, consoante a parte que a cada um desse
trabalhos cabe na proposta. As 1.ª, 2.ª e 14.ª subcategorias da
6.ª categoria e de classe correspondente a cada uma ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeita, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta;»

passa a ler-se:

«Das 3.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria; das 1.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria e das
1.ª, 2.ª e 14.ª categorias da 6.ª categoria na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos especializados que lhes respeitam.»

Tal rectificação reporta-se também às alíneas a) e b) do n.º 6.2
do programa de concurso.

As propostas documentadas deverão ser entregues até às 17 horas
do 30.º dia após a data de publicação do aviso rectificativo no Diá-
rio 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 na Sociedade Martins Sar-
mento, pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação das propostas.

9 de Abril de 2003. � O Presidente da Direcção, Joaquim Antó-
nio dos Santos Simões. 3000099747
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Instituto de Seguros de Portugal

Norma n.º 4/2003-A

Acidentes pessoais

Autorizações

A Espírito Santo � Companhia de Seguros, S. A., com sede na
Avenida da Liberdade, 242, em Lisboa, requereu autorização para
alargar a sua exploração de seguros dos ramos «Não vida».

Considerando:

Que não há razões de ordem técnica que obstem ao deferimento
deste pedido;

Que foram cumpridas as disposições normativas aplicáveis:

É emitida, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do Estatuto do
Instituto de Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/
2001, de 13 de Novembro, a seguinte norma de autorização:

1) Concede-se à Espírito Santo � Companhia de Seguros, S. A.,
autorização para explorar a modalidade b), «Acidentes pes-
soais», do ramo 1), «Acidentes»;

2) A presente norma entra em vigor na data da sua divulgação
às seguradoras.

17 de Abril de 2003. � Pelo Conselho Directivo: o Presidente,
Rui Leão Martinho. � O Vogal, (Assinatura ilegível.)

3000099752

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Comissão do Domínio Público Marítimo

Aviso

Nos termos do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de
5 de Novembro, o parecer n.º 5972, de 9 de Janeiro de 2003, refe-
rente ao processo n.º 4362/99, da Comissão do Domínio Público
Marítimo, com um prédio situado no sítio da Ribeira das Galinhas,
freguesia do Paúl do Mar, concelho da Calheta, Madeira, foi homo-
logado por despachos de 21 de Janeiro de 2003, do almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, por delegação do Ministro da Defesa
Nacional, e de 7 de Fevereiro 2003, da Ministra da Justiça, apro-
vando o seguinte:

Auto de delimitação

Aos 11 dias do mês de Outubro de 2002, reuniu nesta Capitania
do Porto do Funchal a comissão de delimitação, nomeada por por-
taria publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 36, de 12 de
Fevereiro de 2000, em conjugação com o despacho de 23 de Feve-
reiro de 2000 do vice-almirante director-geral de Marinha, e com o
ofício n.º 3166, de 2 de Setembro de 1999, da Administração dos
Portos da Região Autónoma da Madeira, constituída pelo capitão-
-de-mar-e-guerra Roberto Figueiredo Robles, capitão do porto do
Funchal, como representante da Marinha, e que serve de presidente,
pelo arquitecto José Filipe Barreto de Sousa, vogal e representante
da Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, que
recebeu as competências do Gabinete de Gestão do Litoral, e pelo
engenheiro José Carlos Azevedo Camacho da Silva, vogal e repre-
sentante do requerente, para ser lavrado o auto de delimitação do
domínio público marítimo com um prédio localizado no sítio da
Ribeira das Galinhas, freguesia do Paúl do Mar, concelho da Calheta,
Madeira, que Ribeira Verde � Empreendimentos Turísticos, S. A.,
diz pertencer-lhe.

A comissão de delimitação, em face dos estudos a que procedeu
tanto no gabinete como no campo e de acordo com o que consta na

acta n.º 1, resolveu propor a delimitação do domínio público marí-
timo com o referido prédio segundo uma linha poligonal que, par-
tindo do vértice n.º 1 termina no vértice n.º 6, a que correspondem
as coordenadas (Sistema Hayford-Gauss) indicadas no quadro que se
segue e conforme consta na planta de delimitação anexa a este auto:

Vértices Meridiana Perpendicular Cotas

1 ................................... � 29 469.54 1 341.55  6.50
2 ................................... � 29 464.75 1 348.45  7.03
3 ................................... � 29 463.25 1 355.76  8.47
4 ................................... � 29 460.18 1 361.88  8.87
5 ................................... � 29 454.81 1 364.44 10.31
6 ................................... � 29 452.72 1 364.67 10.58

O requerente foi alertado para o direito de preferência do Estado
em caso de alienação, face ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, e para as servidões, li-
mitações e obrigações constantes do artigo 12.º do mesmo diploma.

E mais não havendo a tratar, a comissão deu por findos os seus
trabalhos e lavrou, em duplicado, o presente auto de delimitação,
que, depois de lido e achado conforme, vai ser assinado por todos os
seus membros.

O Presidente, em substituição da Comissão do Domínio Público
Marítimo, Joaquim Manuel Barreiros Espadinha Galo, CALM.

3000097171

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 19 de Mar-
ço de 2003, foi atribuída a utilidade turística, a título prévio, a um
hotel (Ibis Aveiro), com a prevista classificação de 2 estrelas, que
PORTIS � Hotéis Portugueses, L.da, pretende levar a efeito na Rua
de Rui Gomes de Carvalho, concelho e distrito de Aveiro.

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), 4.º, 5.º, n.º 1,
alínea a), 7.º, n.os 1 e 2, e 11.º, n.os 1 a 3, do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, valendo por um prazo de 19 meses, contado
a partir da data do despacho declarativo, ficando, nos termos do
disposto no artigo 8.º do referido decreto-lei, dependente do cum-
primento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá vir a satisfazer as exigências le-
gais para a prevista classificação de hotel de 2 estrelas;

b) O estabelecimento deverá abrir ao público no prazo máxi-
mo 13 meses, contado a partir da data do despacho decla-
rativo, sem prejuízo do dever legal de requerer a confirma-
ção da utilidade turística dentro do prazo de validade fixado,
excepto quando lhe seja concedida a prorrogação prevista
no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de
Dezembro;

c) 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 da estrutura do empreendimento definida no projecto
aprovado ou das características arquitectónicas 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 nos artigos 17.º e 22.º daquele diploma, a empresa proprietária
ou exploradora do estabelecimento fica isenta, relativamente à pro-
priedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Ci-
vil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais desde a data de
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abertura do empreendimento ao público por um prazo correspon-
dente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção de contri-
buição autárquica � 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, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 198/2001, de 3 de Julho, caso venha a confirmar-se a utilidade
turística nos termos legais.

26 de Março de 2003. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Manuel Rocha. 3000096857

Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 0161/6/2/455

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Cantanhede e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Coimbra/Lousã, para o esta-
belecimento de linha aérea, a 15 kV, com 899 m, do apoio n.º 4
LAT para PT 181 � Sanguinheira de Cima IV a PTAS 220; PT
220 tipo AS de 50 kVA; rede BT; em Sanguinheira de Cima V, fre-
guesia de Sanguinheira, concelho de Cantanhede, a que se refere o
processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099769

Éditos

Processo n.º 0161/6/2/454

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Cantanhede e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Coimbra/Lousã, para o esta-
belecimento de linha aérea, a 15 kV, com 55 m, do apoio n.º 22
LAT para PT 12 � Tocha a PTAS 223; PT 223 tipo AS de
100 kVA; rede BT; em Gesteira IV, freguesia de Sanguinheira, con-
celho de Cantanhede, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099768

Éditos

Processo n.º 0161/6/2/452

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Cantanhede e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Coimbra/Lousã, para o esta-

belecimento de linha aérea, a 15 kV, com 661 m, do apoio n.º 2
LAT para PT 157 � Caniceira II a PTAS 208; PT 208 tipo AS de
100 kVA; rede BT; em Ninho do Corvo 1, freguesia de Tocha, con-
celho de Cantanhede, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

10 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099767

Éditos

Processo n.º 0161/9/12/543

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Seia e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição �
Energia, S. A. � Área de Rede Beira Interior, para o estabelecimen-
to de linha mista, a 15 kV, com 320 m, de PTCB 234/SEI São Ro-
mão X (Correios) a PTA de Casa de Santa Isabel (modificação da
origem), em São Romão, freguesia de São Romão, concelho de Seia,
a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099781

Éditos

Processo n.º 0161/10/9/1461

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Leiria e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição �Ener-
gia, S. A. � Área de Rede Litoral Centro, para o estabelecimento
de linha aérea, a 30 kV, com 861,50 m, do apoio n.º 6 LAT para
PT LRA 340C de VALORLIS � Valorização e Tratamento de Re-
síduos Sólidos, S. A., a PT LRA 505 C de Construtora do Lena, S. A.,
III, em Quinta do Banco, freguesia de Maceira, concelho de Leiria,
a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099772

Éditos

Processo n.º 0161/18/9/224

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Nelas e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição �
Energia, S. A. � Área de Rede Beira Interior, para o estabelecimen-
to de linha aérea, a 15 kV, com 89 m, do apoio n.º 22 LAT Carva-
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lhal Redondo-Santar a PTAS 109/NLS; PT 109 tipo AS de 100 kVA;
rede BT; em Carvalhal Redondo VI (Quintas de São João), freguesia
de Carvalhal Redondo, concelho de Nelas, a que se refere o processo
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

14 de Março de 2003. � Pelo Director de Serviços de Energia, o
Chefe de Divisão, José Taboada. 3000099778

Éditos

Processo n.º 0161/1/15/893

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Ovar e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição �
Energia, S. A. � Área de Rede Beira Litoral, para o estabelecimen-
to de linha mista, a 15 kV, com 5665,8 m, de SE de Ovar a apoio
n.º 1 LAT para PT 85 de Furadouro I (modificação entre os apoios
n.os 31 e 38, com 1007 m), em Furadouro, freguesia de Ovar, con-
celho de Ovar, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

17 de Março de 2003. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000099785

Éditos

Processo n.º 0161/1/15/897

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Ovar e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição �
Energia, S. A. � Área de Rede Beira Litoral, para o estabelecimen-
to de linha aérea, a 15 kV, com 303 m, do apoio n.º 17 LAT Ara-
da-Cortegaça a PT de SIMRIA � Saneamento Integrado Municipal
da Ria, S. A. (EEN 1), em Ribeira de Mangas, freguesia de Maceda,
concelho de Ovar, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

17 de Março de 2003. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000099786

Éditos

Processo n.º 0161/18/6/446

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Mangualde e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Beira Interior, para o estabe-
lecimento de linha aérea, a 15 kV, com 1392,9 m, do apoio n.º 1
LAT para PTAS 158/MGL em Quinta do Vale a PTAS 194/MGL;

PT 194 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em Gandarinha, freguesia de
Alcafache, concelho de Mangualde, a que se refere o processo em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

18 de Março de 2003. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000099780

Éditos

Processo n.º 0161/6/13/304

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Penacova e na Direcção Regional do
Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Coimbra/Lousã, para o esta-
belecimento de linha aérea, a 15 kV, com 1028 m, do apoio n.º 42
LAT SE Aguieira-Penacova (troço Aguieira-Oliveira do Mondego)
a PT PCV 123; PT 123 tipo AS de 100 kVA; rede BT; em Paredes II,
freguesias de Friúmes e Oliveira do Mondego, concelho de Penacova,
a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

20 de Março de 2003. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000099766

Éditos

Processo n.º 0161/6/3/1153

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Condeixa-a-Nova e de Coimbra e na
Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia, Rua de
Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição � Energia, S. A. � Área de Rede Coimbra/Lousã,
para o estabelecimento de linha aérea, a 15 kV, com 472 m, do
apoio n.º 4 LAT para PT 74 em Eira Pedrinha II ao apoio n.º 7
LAT para PTP 164 de Brisa, em Nó de Condeixa, freguesias de
Condeixa-a-Velha e de Cernache, concelhos de Condeixa-a-Nova e
de Coimbra, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou nas Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do
citado prazo.

27 de Março de 2003. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000099770

Éditos

Processo n.º 0161/9/1/140

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Aguiar da Beira e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Beira Litoral, para o esta-
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belecimento de linha aérea, a 30 kV, com 1022 m, do apoio n.º 6
LAT para PT 85/AGB em Carapito a PT 74/AGB; PT 74 tipo AS
de 100 kVA; rede BT; em Carapito, freguesia de Carapito, concelho
de Aguiar da Beira, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

4 de Abril de 2003. � O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000099784

Éditos

Processo n.º 0161/6/2/34

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Vagos e de Cantanhede e na Direc-
ção Regional do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara
Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP �
Distribuição Energia, S. A. � Área de Rede Beira Litoral, para o
estabelecimento de linha aérea de interligação, a 15 kV, com 1954 m,
do apoio n.º 15A LAT de Bustos-Covão do Lobo ao apoio n.º 20
LAT para PT de Montouro l, nas freguesias de Santa Catarina e de
Covões, concelhos de Vagos e de Cantanhede, a que se refere o pro-
cesso em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou nas Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do
citado prazo.

8 de Abril de 2003. � O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000099782

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/14.18/261

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-
-858 Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e
nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Lousã, a que se refere o pro-
cesso em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação
eléctrica:

Linha aérea, a 30 kV, com 415 m, com origem no apoio n.º 52
da linha SE Venda Nova-Ourém e término no PT TMR 273-
-Furadouro III (Estação de Fátima); PT TMR 273 tipo aé-
reo-AI1 de 160 kVA a 30 kV; rede BT, com origem no PT
TMR 273 para alimentar a localidade de Furadouro, fregue-
sia de Sabacheira, concelho de Tomar.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

5 de Fevereiro de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000099771

Éditos

Processo n.º 171/14.14/300

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-

nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-
-858 Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e
nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Litoral Centro, a que se refere
o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instala-
ção eléctrica:

Linha mista, a 30 kV, n.º 172 LIN, com 2303 m, com origem
na SE Rio Maior e término no PS RMR 165, na Rua do Ma-
tadouro/Loureiro, freguesia e concelho de Rio Maior.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

3 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000099775

Éditos

Processo n.º 171/10.11/154

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-
-858 Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e
nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Litoral Centro, a que se refe-
re o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte ins-
talação eléctrica:

Linha aérea, a 30 kV, com 853 m, com origem no apoio n.º 3
da linha para o PT NZR 0019 e término no PT NZR 0086,
em Famalicão III (serra das Pescarias), freguesia de Famali-
cão, concelho da Nazaré.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

26 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000099774

Éditos

Processo n.º 171/10.1/825

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-
-858 Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e
nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A. � Área de Rede Litoral Centro, a que se refe-
re o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte ins-
talação eléctrica:

Linha aérea, a 15 kV, com 2973 m, com origem no PT
ACB 0075, em Pedra do Ouro, e término no PT ACB 0080,
em Paredes de Vitória, freguesia de Pataias, concelho de Al-
cobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

26 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000099776

Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 6253 1/22823

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
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pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Arouca e na Direcção Regional do Nor-
te do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabele-
cimento da linha mista, a 15 kV, com 975 m, do apoio n.º 3 da LN
para PT Alvarenga-Vilar de Servos a PT 155 Alvarenga-Pade;
PT 155 tipo AI1 de 250 kVA, em Alvarenga-Pade, Pade, Alvarenga,
concelho de Arouca, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

24 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099794

Éditos

Processo n.º 6253 1/19664

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Arouca e na Direcção Regional do Nor-
te do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição � Ener-
gia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para o estabele-
cimento da linha mista, a 15 kV, com 1084 m, de modificação en-
tre os apoios n.os 4 e 8 a Arouca-Castelo de Paiva (modificação entre
os apoios n.os 5 e 9), em Arouca-Castelo de Paiva, Santa Eulália,
concelho de Arouca, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

24 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099793

Éditos

Processo n.º 6253 1/13247

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e na Direcção
Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha aérea, a 15 kV, com 690 m, do apoio
n.º 4 LN para PTN 224 a PTN 365; PT 365 tipo cabine de 400 kVA;
rede BT, em Levezinha, São João de Ver, concelho de Santa Maria
da Feira, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

24 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099788

Éditos

Processo n.º 6253 1/16845

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-

ria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e na Direcção
Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha aérea, a 15 kV, com 66 m, do apoio
n.º 2 da LN para PT 148 Nogueira da Regedoura-Portela a PT de
Pais & Vieira (modificação), em Pais & Vieira, L.da, Nogueira da
Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira, a que se refere o pro-
cesso em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

24 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099789

Éditos

Processo n.º 6253 1/17270

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e na Direcção
Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha mista, a 15 kV, com 1049 m, do apoio
n.º 3 ln Gião-Fagilde a PTN 403; PT 403 tipo cabine de 630 kVA;
rede BT, em Zona Industrial, Vila Maior, concelho de Santa Maria
da Feira, a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

25 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099792

Éditos

Processo n.º 6253 1/23058

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e na Direcção
Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha aérea, a 15 kV, com 360 m, de
modificação, para a PT Manuel da Silva Soares, L.da, em Alpossos,
Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, a que se refere o pro-
cesso em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

25 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099795

Éditos

Processo n.º 6253 1/23059

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
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ria da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e na Direcção
Regional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha aérea, a 15 kV, com 200,9 m, de
modificação, para a PT 256 Rio Meão-Saibreira, em Saibreira, Rio
Meão, concelho de Santa Maria da Feira, a que se refere o processo
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

25 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099797

Éditos

Processo n.º 6253 1/23231

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e na Direcção Re-
gional do Norte do Ministério da Economia, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribui-
ção � Energia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral � Aveiro, para
o estabelecimento da linha mista, a 15 kV, com 1187 m, de Noguei-
ra do Cravo (modificação) a PT25 Nogueira do Cravo, em Nogueira
do Cravo, Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis, a
que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

25 de Março de 2003. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000099798

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 Rodoviária do Tejo, S. A., com sede na Avenida do Dr. João
Martins de Azevedo, 15, concelho de Torres Novas, distrito de San-
tarém, requereu a concessão de uma carreira regular de passageiros
entre Alvaiázere e Avelar, com o seguinte itinerário: Couto, Maçãs
de Caminho, Carregal, Azenha, Ribeira Velha, Pardinheira, Vendas
de Maria, Chão do Couce (cruz.) e Pontão.

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, toda 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.

27 de Março de 2003. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000097265

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Barraqueiro Transportes, S. A., com sede na Avenida de San-
tos e Castro, sem número de polícia, 1750-265 Lisboa, concelho de
Lisboa, distrito de Lisboa, requereu a concessão de uma carreira re-

gular de passageiros entre Alenquer-Torres Vedras (por Penafirme
da Mata e Casais Galegos), para servir as seguintes localidades: Cru-
zeiro, Labrugeira, Atalaia, Vila Chã, Casais Galegos, Freixial,
Merceana, Arneiro, Paiol, Curvel, Carvoeira, Palear, Zibreira, Es-
pera, Matacães e Ordasqueira, em substituição da que explora entre
Mata-Penafirme da Ventosa, com o alvará n.º 4512.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respecti-
vo processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

6 de Março de 2003. � Pela Directora, o Chefe de Divisão de
Tarifas e Mercados, Joaquim Ferreira. 3000094723

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Barraqueiro Transportes, S. A., com sede na Avenida de San-
tos e Castro, 1750-265 Lisboa, concelho de Lisboa, distrito de Lis-
boa, requereu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre:
Murteira-Vila Franca de Xira, em substituição da carreira Samora
Correia-Samora Correia (circulação).

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de
Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifes-
tar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar da
data da presente publicação, para o que podem consultar o respecti-
vo processo na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do
Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.

27 de Março de 2003. � Pela Directora, o Chefe de Divisão de
Tarifas e Mercados, Joaquim Ferreira. 3000097261

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio

Processo n.º 494/03.2TBABT.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos.
Requerida � L. N. C. � Montagens & Construções Industriais, L.da

Faz-se saber que são citados os credores da requerida L. N. C. �
Montagens e Construções Industriais, L.da, com sede na Zona Indus-
trial de Montalvo, lote 26, 2250-273 Montalvo, 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 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 CPE-
REF).

A petição deu entrada na Secretaria em 8 de Abril de 2003.

11 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, António Silva. � O Ofi-
cial de Justiça, Manuel Gil Coxinho. 3000099593

TRIBUNAL DA COMARCA DE AMARANTE

Anúncio

Processo n.º 883/03.2TBAMT.
Falência (requerida).
Requerente � Elisa Maria Ferreira.
Requerido � Manuel Joaquim Vieira de Sousa.

Jorge Andrade, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Amarante:

Faz saber que são citados os credores do requerido Manuel Joa-
quim Vieira de Sousa, estado civil: desconhecido, com domicílio no
Largo da Feira, Ataíde, 4600 Amarante, 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 oposi-
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ção e 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 4 de Abril de 2003.

8 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Andrade. � A Ofi-
cial de Justiça, Fátima Saraiva. 3000099644

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 838/2001.
Falência (requerida).
Presidente da comissão de credores � Cerâmicas L�Alcalatén, S. A.
Requeridos � Ricardo Jorge Oliveira Alves e outro(s).

Maria Catarina Gonçalves, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Coimbra:

Faz saber que por sentença de 10 de Abril de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Ricardo Jorge
Oliveira Alves, solteiro, identificação fiscal n.º 221220755, bilhete
de identidade n.º 11742676, residente na Rua da Casadinha, 95/97,
Pedrulha, 3000 Coimbra, 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 disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João António Marques
Candeias, número de identificação fiscal 217337775, com endereço
na Rua de José Gomes Freire, lote 125, 1.º, B, Bairro de Santa
Apolónia, 3000 Coimbra.

A petição inicial deu entrada neste Tribunal em 20 de Novembro
de 2001.

11 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Catarina Gon-
çalves. � O Oficial de Justiça, Gil Diz. 3000099643

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 830/03.1TBCVL.
Falência (requerida).
Requerentes � Anabela da Silva Segurão Pina e outro(s).
Requerida � Confecções Libela, L.da

O Dr. José Álvaro da Silva Marques, juiz de direito do 3.º Juízo do
Tribunal da Comarca da Covilhã:

Faz saber que são citados os credores da requerida Confecções
Libela, L.da, identificação fiscal n.º 501685090, com sede no lugar
do Ginjal, 6254-909 Belmonte, para, no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem 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 31 de Março de 2003.

3 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Álvaro Marques. �
O Oficial de Justiça, António Delgado. 3000097728

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio

Processo n.º 645/03.7TBEPS.
Processo especial de recuperação de empresa (requerida).
Requerente � TRM � Têxteis Rui Martins, S. A.
Requerida � PALMATEX � Indústria Têxtil, L.da, com sede no lugar

de Barral, Palmeira de Faro, 4740 Esposende.

São citados os credores da requerida acima identificada para, no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, dedu-
zirem 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 1 de Abril de 2003.

3 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Nuno Souto Catarino. �
A Oficial de Justiça, Palmira Caridade. 3000099371

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio

Processo n.º 256/03.7TBFUN.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requeridos � António Peneira Gouveia, L.da, e outro(s).

O licenciado José João Dias Costa, juiz de direito do 1.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca do Funchal:

Faz saber que por sentença de 11 de Março de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida António
Pereira Gouveia, L.da, identificação fiscal n.º 511084412, com do-
micílio no Sítio da Igreja, Estreito de Câmara de Lobos, 9325 Es-
treito de Câmara de Lobos, 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 disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Ruben Jardim de Freitas,
identificação fiscal n.º 170458237, com endereço no Caminho do
Pilar, C. Hab. Pilar I, bloco A, lote 1, fracção F, Funchal, 9000-
-136 Funchal.

15 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, José João Dias Cos-
ta. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Rosa. 1000213805

TRIBUNAL DA COMARCA DA GUARDA

Anúncio

Processo n.º 1017/03.9TBGRD.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos.
Requeridos � Joaquim Armando Almeida Gomes e outro(s).

Carlos Miguel Santos Marques, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca da Guarda:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Joaquim Ar-
mando Almeida Gomes, casado, nacional de Portugal, identificação
fiscal n.º 102698074, com domicílio na Avenida da Rainha D. Amé-
lia, 80, 1.º, 6300 Guarda, e Maria Gabriela Dias Roque Gomes, casa-
da, nacional de Portugal, identificação fiscal n.º 151170940, com
domicílio na Avenida da Rainha D. Amélia, 80, 1.º, 6300 Guarda,
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 e justificarem os seus créditos, de-
vendo 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 10 de Abril de 2003.

11 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Carlos Miguel Santos
Marques. � O Oficial de Justiça, Eugénio Gonçalves. 3000099587

TRIBUNAL DA COMARCA DE LAMEGO

Anúncio

Processo n.º 222/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público de Lamego.
Requeridos � S. Empreendimentos Turísticos Eurolamego, L.da, e

outro(s).

Carlos Bernardo Mendes, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Lamego:

Faz saber que por sentença de 2 de Abril de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida S. Empreendi-
mentos Turísticos Eurolamego, L.da, com sede na Avenida do Viscon-
de Guedes Teixeira, 17, 5100 Lamego, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, 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 António Ramos Correia, com
domicílio profissional na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B,
Covilhã.

4 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Carlos Bernardo Men-
des. � A Oficial de Justiça, Olinda Pereira. 3000097775
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2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA

DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 1184/03.1TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Repsol Portugal � Petróleo e Derivados, L.da

Requerida � Colipedica Indústria Com. Colchões Medicinais.

Alcides Rodrigues, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famali-
cão:

Faz saber que são citados os credores da requerida Colipedica In-
dústria Com. Colchões Medicinais, com sede na Rua de Adriano Pinto
Bastos, Edifício Vinova, sala 27, 2.º, 4760-114 Vila Nova de Fama-
licão, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da segunda e última 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Março de 2003.

10 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, Avelino Santos. 3000099579

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA DO PORTO

Anúncio

Processo n.º 32/03.7TBVPT.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Açoreana de Sabões, S. A.
Requerida � Cooperativa Agrícola da Ilha de Santa Maria.

José Francisco Moreira Neves, juiz de direito do Tribunal da Co-
marca de Vila do Porto:

Faz saber que são citados os credores da requerida Cooperativa
Agrícola da Ilha de Santa Maria, identificação fiscal n.º 512018073,
com sede na Rua do Cemitério, sem número de polícia, 9580 Vila
do Porto, 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 e justificarem os seus crédi-
tos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada em juízo em 12 de Março de 2003.

14 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, José Francisco Mo-
reira Neves. � O Oficial de Justiça, João Gomes. 1000213806

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 297/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerida � EDIVIDEO � Edição e Produção de Vídeo, 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 EDIVIDEO �
Edição e Produção de Vídeo, L.da, com sede na Rua de Manuel F.
Andrade, 6-A, São Domingos de Benfica, Lisboa, 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 ofere-
cer 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 14 de Março de 2003.

24 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000099596

Anúncio

Processo n.º 383/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � B. N. C. � Banco Nacional de Crédito Imobiliário.
Requerida � LIVIC � Sociedade Construção Civil e Obras Públicas,

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 LIVIC � Socie-
dade Construção Civil e Obras Públicas, L.da, com sede na Rua do
Engenheiro Júlio Gomes da Silva, 43, rés-do-chão, C, Algueirão-Mem
Martins, 2725-02 Mem Martins, número de identificação de pessoa
colectiva 503014524, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 3 de Abril de 2003.

10 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000099649

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 382/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � B. N. C. � Banco Nacional de Crédito Imobiliário.
Requerido � Joaquim Manuel Rasquinho.

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Joaquim Manu-
el Rasquinho, estado civil: desconhecido, com domicílio na Rua do
Engenheiro Júlio Gomes da Silva, 43-B, rés-do-chão, C, Algueirão,
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 e justificarem os seus créditos, de-
vendo 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 3 de Abril de 2003.

11 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000099652

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 385/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Maria Adélia Marques Ferreira.

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 10 de Julho de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Maria Adélia
Marques Ferreira, com domicílio na Rua de Aljubarrota, 9, 3.º, es-
querdo, Setúbal, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção 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.

31 de Outubro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000099654

Anúncio

Processo n.º 381/03.4TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � B. N. C. � Banco Nacional de Crédito Imobiliário.
Requerido � José Tiago Rasquinha Manuel.
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Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido José Tiago
Rasquinha Manuel, com domicílio na Rua do Arquitecto Norte Júni-
or, 4, Algueirão, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio 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 3 de Abril de 2003.

11 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000099653

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 172/03.2TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � ENCORE � Eng. Const. e Reconst., L.da

Credores � TECNOVIA � Sociedade Empreitadas, S. A., e outro(s).

São citados os credores da requerente ENCORE � Eng. Const. e
Reconst., L.da, com sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 218, 5.º,
sala 8, Maia, 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 ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 Março de 2003.

25 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 1000213741

Anúncio

Processo n.º 168/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requeridos � Alberto dos Santos Ferreira Aparício e outro(s).

São citados os requeridos Alberto dos Santos Ferreira Aparício
e Maria Hermínia Pinto Monteiro Aparício, divorciados, com úl-
tima residência conhecida na Rua de Ribeiro de Sousa, 309, 2.º,
4000 Porto, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30
dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última
publicação do competente anúncio, deduzirem, querendo, oposi-
ção ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham,
conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF, nos
presentes autos, que deram entrada na Secretaria em 24 de Julho
de 2002.

No mesmo prazo deverão juntar aos autos a relação de todos
os credores e respectivos domicílios, com indicação dos mon-
tantes dos seus créditos, datas de vencimento e garantias de que
beneficiem, e, bem assim, a relação e identificação de todas as
acções e execuções pendentes contra essa empresa, fotocópias
do registo contabilístico do último balanço, do inventário e da
conta de ganhos e perdas, os livros dos últimos três anos ou
relação do activo ou respectivo valor, relação dos sócios co-
nhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens que detenham em
regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira ou ven-
da com reserva de propriedade e informar se têm comissão de
trabalhadores, ficando ainda advertidos de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são
contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais, e ter-
minando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte, e que os
duplicados da petição inicial se encontram à disposição dos
citandos na Secretaria do 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de
Vila Nova de Gaia.

28 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000099374

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 151/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � MALHACILA � Fábrica de Malhas, S. A.
Requerida � Albuquerque & Mota, 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 Albuquerque &
Mota, L.da, identificação fiscal n.º 501194908, com sede no lugar
de Vilar do Pinheiro, Aveleda, Vila do Conde, 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 10 de Março de 2003.

2 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva. 1000213825

Anúncio

Processo n.º 179/03.0TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � AUTOCELERE � Reparações Gerais e Comerciali-

zação de Automóveis, L.da

São citados os credores da requerente AUTOCELERE � Repara-
ções Gerais e Comercialização de Automóveis, L.da, identificação
fiscal n.º 504336967, com sede na Rua de Costa Cabral, 1907-1915,
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 ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 18 de Março de 2003.

8 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira. 3000099656

Anúncio

Processo n.º 181/03.1TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � EXPORLUX � Iluminação Decorativa, L.da

Requerida � Foot Universal Porto � Actividades Hoteleiras.

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 Foot Universal
Porto � Actividades Hoteleiras, identificação fiscal n.º 506109054,
com sede em Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 718, 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 créditos ou pro-
porem 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 20 de Março de 2003.

9 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva. 3000099132

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO DE PORTUGAL

Departamento de Emissão e Tesouraria

Aviso

O Banco de Portugal leva ao conhecimento do público que a par-
tir da presente data vai colocar em circulação uma moeda de colec-
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ção, em liga de prata, alusiva ao tema «Náutica», com o valor facial
de 10 euros, e integrada na V Série Ibero-Americana.

A distribuição desta moeda será efectuada por intermédio das
Tesourarias do Banco de Portugal e das instituições de crédito.

As principais características da supracitada moeda foram aprova-
das pelo Decreto-Lei n.º 47/2003, de 20 de Março.

12 de Maio de 2003. � Os Administradores: Vítor Manuel da Silva
Rodrigues Pessoa. � Manuel Ramos de Sousa Sebastião.

3000099567

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 29/2003

Concursos externos de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 29 de Março de 2003, se encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso, três concursos externos de ingresso para provimento
dos seguintes lugares:

Pessoal técnico-profissional:

a) Técnico profissional de máquinas e equipamentos de
2.ª classe � um lugar;

Pessoal auxiliar:

b) Apontador � um lugar;

Pessoal operário qualificado:

c) Serralheiro civil � um lugar.

2 � Vencimentos: 

Concurso da alínea a) � escalão 1, índice 192 (595,83 euros);
Concurso da alínea b) � escalão 1, índice 141 (437,57 euros);
Concurso da alínea c) � escalão 1, índice 137 (425,15 euros).

3 � Prazo de validade � os concursos são válidos para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do concelho de Aveiro.
5 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho do SEA-

LOT n.º 1/90, de 27 de Janeiro de 1990, publicado no Diário da
República, 2.ª série.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, 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, e Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, só podem ser admitidos a concurso os candidatos
que satisfaçam os seguintes requisitos gerais:

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.

7.2 � Requisitos especiais � nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, pode-
rão candidatar-se indivíduos habilitados com curso tecnológico, cur-
so das escolas profissionais, curso que confira certificado de qualifi-
cação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE,
do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou curso
equiparado.

7.3 � Requisitos especiais � concursos das alíneas b) e c), esco-
laridade obrigatória (que para os nascidos após 1 de Janeiro de 1967
se reporta ao 6.º ano de escolaridade e para os nascidos após 1 de
Janeiro de 1981 se reporta ao 9.º ano de escolaridade) e comprova-
da formação ou experiência profissional adequada ao exercício da
respectiva profissão.

7.4 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos no nú-
mero anterior até ao termo do prazo fixado para apresentação de
candidaturas, sob pena de exclusão.

8 � Requerimento de admissão.
8.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado, nele devendo cons-
tar os seguintes elementos: identificação completa (nome, estado
civil, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, residência, telefone e número de contribuinte fiscal); habili-
tações literárias e profissionais; lugar a que se candidata, com refe-
rência ao Diário da República que contenha a publicação do pre-
sente aviso; quaisquer outros elementos que o candidato considere
passíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal.

8.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), d) e f) do n.º 7.1
se os candidatos declararem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma das referidas alíneas.

8.3 � Devem os candidatos apresentar obrigatoriamente com a
candidatura, sob pena de exclusão, documento autenticado compro-
vativo da posse das habilitações literárias, bem como fotocópia do
bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte.

8.4 � Nos termos do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, a apresentação ou entrega de documentos falsos impli-
ca a exclusão dos candidatos e a participação à entidade competente
para procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

9 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguintes
métodos de selecção:

Concurso da alínea a):
9.1 � Prova escrita de conhecimentos teóricos, avaliação curri-

cular e entrevista profissional de selecção.
9.2 � A prova escrita de conhecimentos teóricos, valorizada

de 0 a 20 valores, será eliminatória para os candidatos que obtive-
rem classificação inferior a 9,5 valores, terá a duração de duas horas
e será baseada na seguinte legislação:

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);
Código do Procedimento Administrativo (Lei n.º 6/96, de 31 de

Janeiro, que alterou o Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro);

Quadro de Competências dos Órgãos dos Municípios e das Fre-
guesias (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro).

Nesta prova os candidatos poderão consultar legislação.
9.3 � A avaliação curricular será efectuada através da análise dos

elementos descritos no curriculum vitae, sendo atribuída a classifi-
cação final de 0 a 20 valores com base nos seguintes parâmetros:

A = habilitação académica de base;
B = formação profissional;
C = experiência profissional.

A classificação final da avaliação curricular é obtida de acordo
com a seguinte fórmula:

AC = A + B + C

Concurso da alínea b):
Prova escrita de conhecimentos teóricos e entrevista profissio-

nal de selecção.
A prova escrita de conhecimentos teóricos, valorizada de 0 a

20 valores, será eliminatória para os candidatos que obtiverem clas-
sificação inferior a 9,5 valores, terá a duração de duas horas e será
baseada na seguinte legislação:

Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);
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Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio).

Nesta prova os candidatos poderão consultar legislação.

Concurso da alínea c):
Prova prática de conhecimentos e entrevista profissional de se-

lecção.
10 � A entrevista profissional de selecção, comum a todos os

concursos, visa avaliar as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo atribuída a classificação final de 0 a 20 valores com
base nos seguintes parâmetros:

A = interesse e motivação profissional;
B = capacidade de expressão e comunicação;
C = sentido de organização e capacidade de inovação;
D = capacidade de relacionamento;
E = conhecimento dos problemas e tarefas inerentes à função.

A classificação final da entrevista profissional de selecção é obti-
da de acordo com a seguinte fórmula:

EPS = A + B + C + D + E

10.1 � Para o concurso da alínea a) � o ordenamento final dos
candidatos pela aplicação dos referidos métodos de selecção será
expresso de 0 a 20 valores, sendo efectuado de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 PECT + AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PECT = prova escrita de conhecimentos teóricos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.2 � Para o concurso da alínea b) � o ordenamento final dos
candidatos pela aplicação dos referidos métodos de selecção será
expresso de 0 a 20 valores, sendo efectuado de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 PECT + AC

2

em que:

CF = classificação final;
PECT = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

10.3 � Para o concurso da alínea c) � o ordenamento final dos
candidatos pela aplicação dos referidos métodos de selecção será
expresso de 0 a 20 valores, sendo efectuado de acordo com a se-
guinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos.

11 � Composição dos júris dos concursos (comuns a todos os
concursos):

Presidente � director do Departamento de Serviços Ur-
banos, engenheiro Amorim Manuel Ferreira Póvoa.

Vogal efectivo (comum a todos os concursos):

Chefe de Secção de Recrutamento e Selecção, Alexan-
dre Moreira Coelho Fortes.

Concurso da alínea a):

Vogal efectivo:

Engenheiro mecânico de 2.ª classe João Manuel Nu-
nes Campos.

Concurso da alínea b):

Vogal efectivo:

Técnico superior de gestão agrária de 2.ª classe enge-
nheira Maria Enoi de Oliveira da Rocha Natividade.

Concurso da alínea c):

Vogal efectivo:

Chefe de serviços de cemitérios Elmano Lopes Ramos.

Vogal suplente (comum a todos os concursos):

Assistente administrativo António Pedro Fé Mendes
Filipe.

12 � As provas deste concurso serão realizados em data, hora e
local a indicar oportunamente e comunicadas em tempo útil aos
candidatos.

13 � As relações dos candidatos admitidos a este concurso e a
lista de classificação final dos concorrentes serão afixadas, para
consulta, no edifício dos Paços do Concelho, Praça da República,
3810 Aveiro, ou, se for caso disso, publicadas no Diário da Repú-
blica, nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

14 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente da Câmara Muni-
cipal, nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � 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.

30 de Março de 2003. � A Vereadora, em exercício permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000099544

Aviso DRH n.º 31/2003

Mudança de nível

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
vereadora em exercício permanente, engenheira Lusitana Maria
Geraldes Fonseca, proferido em 31 de Março último, e atendendo à
classificação obtida no processo de avaliação para mudança de ní-
vel, o técnico de informática especialista Mário Nogueira Martinho
mudou de nível, passando assim a designar-se por técnico de infor-
mática especialista de grau 1, nível 3, ficando posicionado no esca-
lão 1, índice 540.

7 de Abril de 2003. � A Vereadora, em exercício permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000099540

Aviso DRH n.º 34/2003

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 2 de Abril último, e nos termos
do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, altera-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Setembro, foi nomeado para
exercer as funções de adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
Nuno Manuel Marques Pereira, com efeitos a partir do dia 2 de Abril
do corrente mês.

9 de Abril de 2003. � A Vereadora, em exercício permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000099543

CÂMARA MUNICIPAL DO BOMBARRAL

Aviso n.º 15/2003-GGRH

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto no n.º 5
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-
-se público que, por meu despacho de 10 de Abril de 2003, e decor-
rido que foi o período de um ano em comissão de serviço extraor-
dinária, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, concretizou-se a reclassificação
profissional da funcionária desta autarquia Cláudia Maria Faria Abreu
Campos e Silva, da carreira/categoria de auxiliar técnica de museo-
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grafia (1.º escalão, índice 192) para a carreira/categoria de técnico
superior de 2.ª classe, área de sociologia (1.º escalão, índice 400), ao
abrigo do artigo 2.º do supracitado Decreto-Lei n.º 218/2000.

Este processo de reclassificação profissional não está sujeito à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, António Carlos
Albuquerque Álvaro. 3000099715

Aviso

António Carlos Albuquerque Álvaro, presidente da Câmara Munici-
pal do Bombarral:

Faz público, nos termos e para efeitos do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, articulado com o artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que durante o período
de 15 dias a contar da data da publicação no Diário da República,
é submetido a discussão pública o pedido, apresentado em nome de
Vieira Lino & Barardo, L.da, referente à operação de loteamento
do prédio sito na Quinta do Sanguinhal, freguesia do Bombarral,
inscrito na matriz rústica sob parte do artigo 36 da secção I e des-
crito na Conservatória do Registo Predial do Bombarral sob o
n.º 2698.

Durante este período, poderão os interessados consultar o menci-
onado projecto na Divisão de Obras Particulares e Planeamento
Urbanístico, sita no edifício da Câmara Municipal, e sobre ele serem
formuladas as sugestões que se entendam e que deverão ser dirigidas
ao presidente da Câmara.

24 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, António Car-
los Albuquerque Álvaro. 3000096736

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de duas vagas de assistente administrativo principal

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despacho
do presidente datado de 21 de Abril de 2003, se procedeu à nome-
ação para a categoria de assistente administrativo principal dos can-
didatos José Conceição Abreu, que obteve a classificação final de
12,34 valores, e Rita Isabel da Conceição Alcobia Seixas Luís, que
obteve a classificação final de 11,10 valores, escalão 1, índice 218.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do arti-
go 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

21 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.
1000213813

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de técnico profissional de biblioteca e documen-
tação de 1.ª classe.

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por
despacho de 21 de Março de 2003 da presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso, concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de técnico profissio-
nal de biblioteca e documentação de 1.ª classe, da carreira de téc-
nico profissional de biblioteca e documentação, do grupo de pesso-
al técnico-profissional do quadro de pessoal próprio da Câmara
Municipal da Guarda.

2 � 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.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 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, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

5 � Local de trabalho � área do município da Guarda.
6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90,

publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de Outubro de
1990.

7 � Remuneração � o lugar a prover será remunerado pelo índi-
ce 218, escalão 1, com o vencimento de 676,52 euros.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Requisitos gerais � os previstos no 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 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.

8.2 � Requisitos especiais � os previstos na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por
força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a saber:

Possuir a categoria de técnico profissional de biblioteca e docu-
mentação de 2.ª classe há pelo menos três anos, classificados
de Bom.

Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até ao termo
do prazo fixado para apresentação das candidaturas.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido à presidente da Câmara Municipal da Guarda, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos da Câmara
Municipal da Guarda, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Municí-
pio, 6301-854 Guarda.

9.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número do bilhete de identi-
dade, data e serviço que o emitiu, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso, com excepção dos funcionários pertencentes a esta
autarquia.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou autenticado por notário público,
ou fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse
das habilitações académicas, com excepção dos funcionári-
os pertencentes a esta autarquia;

b) Curriculum vitae, datado, assinado e actualizado, donde
constem, nomeadamente, as funções que tem exercido,
a formação profissional que possui, devidamente com-
provada, sob pena de não ser considerada, por do-
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cumento autêntico ou autenticado ou fotocópia de do-
cumento idóneo;

c) Declaração do serviço de origem da situação precisa em que
se encontra, com excepção dos funcionários pertencentes
a esta autarquia.

9.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos com base na análise dos respectivos currícu-
los profissionais, onde serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

A entrevista profissional de selecção visará determinar e avaliar,
numa relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Perfil e experiência profissional para o desempenho do

cargo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de trin-
ta minutos.

11.2 � 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, constam de
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

12 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classi-
ficação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal da Guarda, na Praça do Município, Guarda.

13 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr. Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr. António José Ramos Oliveira, técnico superior de BAD
principal, e José Manuel Morgado Guerra, director de
Departamento Administrativo em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Margarida Pereira de Oliveira Garcia, chefe de
Divisão de Recursos Humanos, e Carlos Manuel Granjo,
chefe de divisão em regime de substituição.

10 de Abril de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Pires Almeida Borges. 3000099566

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe � arquitecto

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o arti-

go 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público
que, por despacho de 28 de Março de 2003 da presidente da Câ-
mara Municipal da Guarda, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso, con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
técnico superior de 1.ª classe, da carreira de arquitecto, do grupo
de pessoal técnico superior do quadro de pessoal próprio da Câ-
mara Municipal da Guarda.

2 � 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.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 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, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

5 � Local de trabalho � área do município da Guarda.
6 � Conteúdo funcional � no âmbito da sua aplicação profissio-

nal, estuda e projecta em matérias dos serviços a que se encontra
adstrito. Aprecia e informa quaisquer processos e questões da sua
especialidade que lhe sejam distribuídos. Pode ser incumbido de co-
ordenar ou fiscalizar a actividade de outros profissionais no exercí-
cio de tarefas relacionadas com a especialidade.

7 � Remuneração � o lugar a prover será remunerado pelo índi-
ce 460, escalão 1, com o vencimento de 1427,52 euros.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Requisitos gerais � os previstos no 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 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.

8.2 � Requisitos especiais � os previstos na alínea c) do n.º 1
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por
força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a saber:

Possuir a categoria de técnico superior de 2.ª classe há pelo
menos três anos, classificados de Bom.

Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até ao termo
do prazo fixado para apresentação das candidaturas.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido à presidente da Câmara Municipal da Guarda, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos da Câmara
Municipal da Guarda, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Municí-
pio, 6301-854 Guarda.

9.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número do bilhete de identi-
dade, data e serviço que o emitiu, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso, com excepção dos funcionários pertencentes a esta
autarquia.
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9.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou autenticado por notário público,
ou fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse
das habilitações académicas, com excepção dos funcionári-
os pertencentes a esta autarquia;

b) Curriculum vitae, datado, assinado e actualizado, donde
constem, nomeadamente, as funções que tem exercido, a
formação profissional que possui, devidamente comprova-
da, sob pena de não ser considerada, por documento autên-
tico ou autenticado ou fotocópia de documento idóneo;

c) Declaração do serviço de origem da situação precisa em que
se encontra, com excepção dos funcionários pertencentes
e esta autarquia.

9.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem consideradas.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos com base na análise dos respectivos currícu-
los profissionais, onde serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

A entrevista profissional de selecção visará determinar e avaliar,
numa relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Perfil e experiência profissional para o desempenho do

cargo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de trin-
ta minutos.

11.2 � 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, constam de
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

12 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classi-
ficação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal da Guarda, na Praça do Município, Guarda.

13 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr. Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Júlio Gomes Patrício, director de
Departamento de Obras Municipais, e engenheiro Fer-
nando Coutinho Caldeira, director de Departamento de
Equipamento Municipal em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Engenheiro Joaquim Luís da Costa Gomes, chefe da Divi-
são do Planeamento e Ordenamento do Território em
regime de substituição, e engenheiro Delfim José Dias
da Silva, chefe de Divisão de Gestão Urbanística.

10 de Abril de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Pires Almeida Borges. 3000099563

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Concurso externo de admissão ao estágio para ingresso
na carreira de bombeiro sapador, a que se refere o
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 252, 2.º suplemento, de 31 de Outubro de 2002.

Notificação de exclusão

A � Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-
-se público que, por deliberação do júri do concurso, após apreciação
das alegações apresentadas pelos candidatos na fase de audiência de
interessados, consubstanciada na acta n.º 4, de 4 de Abril de 2003,
foram excluídos os seguintes candidatos:

Número
Nomedo processo

1517/2002 Hugo de Oliveira Costa (3).
1551/2002 Bruno Miguel Dias Fragoso (3).
1553/2002 Carlos Manuel Ribeiro Seixas (3).
1554/2002 Alexandre Cardigos Sequeira (3).
1560/2002 Nuno Miguel Ribeiro de Jesus (3).
1561/2002 Lisbio M. J. Couto (5), (6), (7), (8), (9) (10) e (11).
1562/2002 Paulo Jorge Paiva Neves (3).
1564/2002 Sérgio Miguel Vieira Caravela (4).
1565/2002 Rui Humberto Prates da Costa (3).
1567/2002 Pedro Alexandre Lopes Mendes Duro (7).
1577/2002 José Manuel Tavares Pires (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)

e (11).
1581/2002 Eurico Manuel Clemente Rolo (3).
1583/2002 André Filipe Cardoso Gregório (4).
1584/2002 Luís Carlos Monteiro Rodas (3).
1610/2002 Bruno Miguel Rodrigues Mendes (5) e (8).
1611/2002 Nuno Pedro Baldaia Gonçalves (3).
1622/2002 Joel de Sousa Costa (3).
1628/2002 Emílio Manuel Rodrigues Lopes (3).
1635/2002 Rui Manuel Antunes Rodrigues (11).
1636/2002 Bruno Alexandre Pires Gil (9).
1645/2002 Luciana Maria Valadares Capucho (3).
1653/2002 Rui Alberto Gonçalves Lima (3).
1656/2002 João Miguel Viegas de Matos (3).
1682/2002 Nelson José Pires Antunes (3).
1695/2002 Rafael Casalino (3).
1699/2002 Paulo Jorge Fernandes Mousaco de Oliveira (3).
1702/2002 Rui Miguel de Oliveira Reis (3).
1707/2002 Ana Cristina Nunes Milhano (3).
1734/2002 Marco António Vicente Mateus (4).
1738/2002 José António Branquinho Oliveira (3).
1740/2002 Nuno Filipe Rodrigues Ferreira dos Santos (3), (4), (5),

(6), (7), (8) e (9).
1754/2002 Rui Manuel Medeiros Barreira (11).
1783/2002 Luís Miguel Basílio Simões (3).
1785/2002 Marco Roberto da Silva Marques (3) e (4).
1798/2002 António Luís Gil Coelho (3).
1812/2002 Vítor Manuel Machado de Almeida (3).
1820/2002 Nuno Miguel Manquinho d�Avelar (3).
1821/2002 Pedro Tiago Taborda Pio (3).
1823/2002 Sérgio Alexandre Gomes Mascarenhas (3).
1824/2002 Ricardo Manuel Nascimento de Almeida dos Santos (3).
1825/2002 José Luís Lopes Alves (3).
1854/2002 Jorge Manuel Maroco Andrade (4).
1857/2002 Ivo Emanuel Neto Loureiro (2).
1862/2002 Nuno Miguel Trindade Rico (3).
1867/2002 Carlos Miguel Trindade Carvalho (3).
1871/2002 Joel Nuno Torrão Carmona (8).
1872/2002 Nuno Miguel Cadeireiro Luís (8).
1876/2002 Nuno Filipe da Silva Oliveira (3).
1879/2002 Marco Paulo Soares Canudo (3).
1880/2002 Bruno Alexandre de Oliveira Sobral (4).
1901/2002 Hélder Manuel da Costa Meneses de Barros (8).
1902/2002 Marco Paulo dos Santos Chaves (4).
1905/2002 Rogério da Costa e Silva (3).
1919/2002 Nuno Miguel Caramelo Barroso (3).
1921/2002 Rui Miguel Rodrigues Braz (11).
1954/2002 João Alexandre Alves dos Ramos (3) e (4).
1958/2002 Tiago Moisés Ferreira dos Santos Castanheira (3).
1959/2002 Rui Manuel de Carvalho Veiga (3).
1961/2002 Tiago Gabriel Miranda Alves (3).
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Número
Nomedo processo

1964/2002 Maikel Mure Marques Trigueiros (8).
1970/2002 José Carlos Costa Chaló (3).
1980/2002 Valter de Jesus Pais Pereira (3).
1987/2002 Paulo César da Mota Marques (3).
1988/2002 Gil Eanes Barbosa Alves do Nascimento Duarte (3).
1997/2002 Luís Manuel Kitwa Guerra (3).
2005/2002 Nelson Epifâneo Neves da Cruz (3).
2006/2002 Rui António dos Santos Aleixo de Jesus (3).
2007/2002 Nelson Alexandre da Silva Cardoso (3).
2009/2002 Alexandre Pereira Oliveira (3).
2012/2002 Sérgio Alexandre Dias Nunes (7).
2018/2002 Rui Jorge Venâncio Branco (3).
2019/2002 Júlio Américo Lopes Ribeiro (3).
2023/2002 Ricardo José Alves Batista (3).
2026/2002 José Miguel Alvarez Amaro (3).
2027/2002 Isabel da Conceição Semedo Ribeiro Mendes (3).
2028/2002 Anabela Maria Sousa Pereira dos Santos Mota (3).
2052/2002 Bruno Rafael Ferreira Lopes (3).
2055/2002 Marco António Teixeira Costa (3).
2064/2002 Paulo Jorge Santos Mateus (3).
2079/2002 Sérgio Filipe Figueiredo Dias (3) e (4).
2080/2002 Paulo Nuno Rosa Barata (3).
2082/2002 Tiago Manuel da Silva Ramalho (3) e (4).
2092/2002 Bruno Manuel Alves Miranda (8).
2115/2002 Nuno Miguel de Matos Narciso (3).
2117/2002 Rui Filipe Alves Sousa (3).
2121/2002 Sandra Sofia Varandas da Silva Mendes (3).
2123/2002 Bruno Ricardo Brandão Ventura (3).
2129/2002 Nuno Filipe Rodrigues Ferreira dos Santos (3).
2131/2002 Rui Miguel Garcia Vicente (3).
2134/2002 Mário Nuno Stichini Marques Santos (3).
2137/2002 Tiago André Lopes Castelo (7).
2141/2002 Cândida Maria Araújo da Silva (3).
2148/2002 Carlos Miguel do Carmo da Silva Tomaz (3).
2149/2002 Paulo Sérgio Manuel do Rosário (3) e (4).
2156/2002 Margarida Jacinto Couto (3), (6), (7), (8) e (11).
2162/2002 Isabel Maria Soares de Bastos Nunes (3).
2163/2002 Rui Ricardo da Fonseca Santos (3).
2164/2002 Alfredo Manuel Assunção Vaz (8).
2173/2002 Joaquim João Cunha Penas (4) e (7).
2175/2002 Leonardo Pena Simões (1).
2176/2002 José Carlos Ramos Soares (3) e (4).
2179/2002 Marco Paulo Portela Pereira (8).
2180/2002 Filipe Moreira Sousa (7).
2189/2002 Nuno José Farinha Nunes (7).
2191/2002 Glenn Duval Low Pew (3).
2207/2002 Luís Pedro Almeida de Eça Bento Cristão (3).
2210/2002 Frederico Ricardo Mendes Lopes (7).
2212/2002 Filipe Miguel Castilho Sanches (4).
2217/2002 Sílvio José Vieira Estanqueiro (8).
2218/2002 João Carlos Ventura Rodrigues Gema (3).
2219/2002 João Filipe Peraboa Rijo Abrantes (4), (5), (7), (8) e (10).
2222/2002 Paulo Jorge Santana da Palma (3) e (7).
2223/2002 Sónia Alexandre da Silva Barroso Cabeça de Oliveira

(6) e (7).
2224/2002 José Manuel Cristóvão Reis (3).

(1) Por não ter nacionalidade portuguesa, exigida na alínea a) do n.º 9.1 do
aviso de abertura, e não ter feito prova de que o seu caso se encontra exceptua-
do por lei especial ou convenção internacional.

(2) Por ter menos de 18 anos completos no termo do prazo fixado para a apresen-
tação das candidaturas, conforme exigido na alínea b) do n.º 9.1 do aviso de abertura.

(3) Por não ter idade inferior a 25 anos, completados no ano de abertura do
concurso, exigida na alínea a) do n.º 9.2 do aviso de abertura.

(4) Por não ter feito prova de possuir o 9.º ano de escolaridade ou equivalen-
te, exigido na alínea b) do n.º 9.2 do aviso de abertura.

(5) Por não ter apresentado documento comprovativo de ter cumprido os deve-
res militares ou de serviço cívico, exigido na alínea a) do n.º 13.2 do aviso de
abertura, nem ter efectuado a declaração prevista no n.º 13.2.1 do aviso de aber-
tura nesse sentido.

(6) Por não ter feito prova apresentando certificado de registo criminal, exigi-
do na alínea a) do n.º 13.2 do aviso de abertura, nem ter efectuado a declaração
prevista no n.º 13.2.1 do aviso de abertura de não estar inibido do exercício de
funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candidata.

(7) Por não ter feito prova de possuir robustez física indispensável ao exercí-
cio da função, apresentando o atestado de robustez física exigido na alínea c) do
n.º 13.2 do aviso de abertura.

(8) Por não ter apresentado prova de ter cumprido as leis de vacinação obriga-
tória, exigida na alínea e) do n.º 13.2 do aviso de abertura. Não apresentou o
boletim de saúde ou o mesmo está incompleto.

(9) Por não ter formalizado a candidatura nos termos e segundo as condições
previstas no n.º 13 do aviso de abertura.

(10) Por não ter apresentado fotocópia do bilhete de identidade, exigida na alí-
nea b) do n.º 13.2 do aviso de abertura.

(11) Por o requerimento de formalização de candidatura não se encontrar assi-
nado.

B � Ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, com as adaptações introduzidas pelo n.º 3 do arti-
go 9.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, da exclusão do
concurso cabe recurso hierárquico, a interpor para o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa no prazo de oito dias úteis a contar da
data da notificação do presente ofício.

C � O processo do concurso encontra-se disponível, para con-
sulta dos interessados, diariamente, das 9 horas e 30 minutos às
12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas, na Secção de
Pessoal do RSB, sita na Avenida de D. Carlos I, Lisboa.

O Presidente do Júri, António Augusto Batista Antunes.
3000099742

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º 10/2003 � Concurso externo de ingresso
para preenchimento de oito lugares vagos na catego-
ria de assistente administrativo.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador dos Serviços Administrativos desta Câmara Municipal de
17 de Março de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para preenchimento de oito
lugares vagos na categoria de assistente administrativo do quadro de
pessoal deste município.

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.

De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o número de lugares a pre-
encher seja igual ou superior a três é garantida a reserva de um lugar
para candidatos com deficiência.

1 � Foi consultado o CEFA � Centro de Estudos e Formação
Autárquica, pelo ofício n.º 5526, de 14 de Março de 2003, para efei-
tos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento dos mencionados lugares, caducando com o seu
preenchimento.

3 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 112/90,
de 4 de Abril, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � o descrito no n.º 1, alínea c), do
Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração pública local.

6 � Remuneração � o vencimento mensal é o correspondente
ao escalão 1, índice 191, nos termos 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, com as adaptações constan-
tes no Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

7 � Os candidatos com grau de deficiência igual ou superior a
60 %, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
deverão apresentar requerimento de admissão nos moldes e com o
teor do anexo n.º 1 ao presente aviso, preenchendo o n.º 2 do refe-
rido anexo, com vista à adequação do processo de selecção às suas
aptidões.

7.1 � É dispensada a apresentação imediata do documento com-
provativo do grau de incapacidade e tipo de deficiência.

8 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos,

vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumulativamen-
te os seguintes requisitos gerais:

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;
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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.

9 � Requisitos especiais � possuir o 11.º ano de escolaridade ou
equivalente, de harmonia com o preceituado na alínea b) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local por força e com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Loulé e
entregue pessoalmente na Secção de Expediente e Arquivo desta
autarquia ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expe-
dido, até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas,
para a Câmara Municipal de Loulé, Praça da República, 8100-951
Loulé.

10.2 � O requerimento de admissão, a apresentar nos moldes e
com o teor do anexo n.º 1 ao presente aviso, deverá ser acompa-
nhado dos documentos seguintes:

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias, da
formação e ou experiência profissional, ou fotocópias dos
mesmos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração, emitida pelo serviço de origem, devidamente

autenticada e datada, da qual conste, inequivocamente, a
natureza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública.

11 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, não é admitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para
entrega de candidaturas.

12 � 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.

13 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

14 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova escrita de conhecimentos gerais;
Prova escrita de conhecimentos específicos;
Entrevista profissional de selecção.

14.1 � Prova escrita de conhecimentos gerais e prova escrita de
conhecimentos específicos:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais � com carácter eli-
minatório, terá a duração máxima de noventa minutos, será
sem consulta, sendo a sua classificação expressa na escala
de 0 a 20 valores, de acordo com o seguinte programa:

Cultura local;
História de Portugal; 
Cultura geral;
Literatura, língua e gramática portuguesas; 
Matemática;

b) Prova escrita de conhecimentos específicos � com carác-
ter eliminatório, terá a duração máxima de noventa minu-
tos, será com consulta, sendo a sua classificação expressa
na escala de 0 a 20 valores, de acordo com o seguinte pro-
grama:

Constituição da República Portuguesa;
Código de Procedimento Administrativo � Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republica-
do pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Atribuições e competências � Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada na Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

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, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Recrutamento e selecção � Decreto-Lei n.º 204/98, de

11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14.2 � Entrevista profissional de selecção � terá a duração
máxima de vinte minutos e destina-se a avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais
e pessoais dos candidatos para o exercício do lugar.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção a utilizar, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1
do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

15.1 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos numa escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala, a resul-
tante da média aritmética simples das classificações obtidas em cada
um dos referidos métodos.

15.2 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candida-
to que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do arti-
go 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

16 � A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do
artigo 33.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,
será afixada na Divisão de Recursos Humanos e Formação de Pesso-
al desta autarquia, Avenida de José da Costa Mealha, 16, Loulé.

17 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

18 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.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.

19 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

20 � Composição do júri � o júri do presente concurso terá a
seguinte constituição:

Presidente � Manuel Possolo Morgado Viegas, vereador.
Vogais efectivos:

Maria João Martins Lopes da Fonseca Pereira e Sousa,
directora do Departamento Administrativo, e Ana Isa-
bel da Encarnação Carvalho Machado, técnica superior
de 2.ª classe da carreira técnica superior de direito.

Vogais suplentes:

Maria de Fátima Grosso Martins Inácio, chefe de Secção
de Gestão e Formação de Pessoal, e Maria Ricardo Cor-
reia Pinto Guerreiro, chefe de Secção de Serviços Gerais.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo primeiro vogal efectivo.

ANEXO N.º 1

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loulé:

1 � (Nome) ..., filho(a) de ... e de ..., natural de ..., concelho
de..., de nacionalidade ..., nascido(a) em .../.../... (estado civil) ...,
(situação militar, se for caso disso) ..., portador(a) do bilhete de iden-
tidade n.º ..., emitido em .../.../... pelo CICC de ..., contribuinte fis-
cal n.º ..., residente em ..., com o telefone n.º ..., (habilitações lite-
rárias) ..., (situação face à função pública, se for caso disso, com
menção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e natu-
reza do vínculo), vem por este meio solicitar a V. Ex.ª se digne
admiti-lo(a) ao concurso externo de..., aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º ..., de .../.../...

[Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar por serem relevantes para apreciação do seu mérito ou
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por constituírem motivo de preferência legal, designadamente os
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, os quais só serão tidos em consideração
pelo júri quando devidamente comprovados.]

Mais declara, sob compromisso de honra, reunir os requisitos ge-
rais de admissão estipulados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
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(a) do exercício de funções públicas ou

interdito(a) para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2 � A preencher pelos candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

Mais declara, sob compromisso de honra, que detém:

Tipo de deficiência;
Grau de incapacidade;
Capacidade de comunicação, expressão.

Pede deferimento.

(Local) ..., ... de ... de 2003

[Assinatura do(a) requerente.]

Anexa os documentos seguintes:

1)...;
2)...;
3)...

2 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000213830

Aviso

Concurso interno geral para provimento do cargo
de chefe de Divisão de Loteamentos e Infra-Estruturas

1 � Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicável à administração local por força e com as adap-
tações constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 5 de
Fevereiro de 2003, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, para provimento, em regime de comissão de serviço, do
lugar de chefe de Divisão de Loteamentos e Infra-Estruturas do gru-
po de pessoal dirigente do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Loulé, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de
7 de Agosto de 2000.

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 � Legislação aplicável � ao presente concurso serão aplicadas
as regras constantes na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, 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, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e o Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo 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.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo prazo de
seis meses a contar da data da publicação da lista de classificação
final.

4 � Conteúdo funcional � o constante no mapa I anexo à Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/

99, de 24 de Novembro, e no Regulamento de Organização dos Ser-
viços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 146, de 25 de Junho de 1999, conforme o disposto no artigo 4.º
do mencionado Decreto-Lei n.º 514/99.

5 � Vencimento � o vencimento é o correspondente a 70 %
do valor fixado para o cargo de director-geral, conforme anexo 8
ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acrescido das
demais regalias vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes
da administração local, com as especificações decorrentes da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é na área do muni-
cípio de Loulé.

7 � Provimento do lugar � o provimento do lugar é feito em
regime de comissão de serviço pelo período de três anos, nos ter-
mos do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

8 � Requisitos legais de admissão � ao presente concurso po-
dem concorrer os funcionários da administração central e local que
até ao termo do prazo para apresentação de candidaturas reúnam os
seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais � os estabelecidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, nomeadamente:

a) Licenciatura em Engenharia Civil;
b) Integração na carreira do grupo de pessoal técnico

superior;
c) Quatro anos de experiência profissional em cargos inseri-

dos em carreiras do grupo de pessoal técnico superior.

8.2.1 � Reunir os requisitos a que se refere o artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ou encontrar-se na situação
a que se refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, na redac-
ção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8.3 � É condição preferencial de candidatura, a ponderar em sede
de avaliação curricular, a posse de comprovada experiência profis-
sional autárquica na área de actuação do lugar a prover.

9 � Métodos de selecção e factores de avaliação:
9.1 � Métodos de selecção � no presente concurso serão apli-

cados os seguintes métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.2 � Factores de avaliação:

a) Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo median-
te a ponderação dos seguintes factores:

Experiência profissional;
Formação profissional;
Habilitações literárias;

b) Entrevista profissional de selecção � a entrevista pro-
fissional de selecção destina-se a avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos para o exer-
cício do cargo, de acordo com o perfil exigido para o
lugar a prover, mediante a ponderação dos seguintes fac-
tores:

Motivação para o exercício do cargo a prover;
Capacidade de expressão e de fluência verbais;
Qualidade da experiência profissional;
Capacidade de organização e planeamento.

10 � 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,
constam da acta das reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

11 � No sistema de classificação aplica-se o disposto no arti-
go 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, sendo a classificação final,
expressa na escala de 0 a 20 valores, a resultante da média aritmé-
tica simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de
selecção.

12 � Formalização das candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado, entregue pessoalmente
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na Secção de Gestão e Formação de Pessoal desta autarquia ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara
Municipal de Loulé, Praça da República, 8100-951 Loulé.

12.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, nacionalidade, naturalidade, residência e
telefone, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte e si-
tuação militar, se for caso disso);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da respectiva carreira e categoria, serviço a que

pertence, natureza do vínculo e antiguidade na categoria,
na carreira e na Administração Pública;

d) Menção do concurso a que se candidata, com referência ao
número e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a
concurso, implicando a falta desta declaração a exclusão do
candidato, de acordo com o preceituado no n.º 2 do arti-
go 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

12.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde
conste, nomeadamente, as funções exercidas e respecti-
vos períodos de duração, bem como a formação profis-
sional que possui, juntando fotocópias dos respectivos
certificados;

b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do
mesmo;

c) Declaração, emitida pelo serviço de origem, devidamen-
te autenticada e datada, da qual conste, inequivocamen-
te, a natureza do vínculo, a categoria detida, bem como
a antiguidade na carreira, na categoria e na função pú-
blica.

13 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé estão dispensados da apresentação dos documen-
tos previstos nas alíneas b) e c) desde que estes constem nos respec-
tivos processos individuais.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir ao candidato, em caso
de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.

15 � A relação dos candidatos admitidos será afixada no edi-
fício dos Paços do Município de Loulé, de harmonia com o pre-
ceituado no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

16 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

17 � Os candidatos admitidos serão convocados para a realiza-
ção da entrevista profissional de selecção através de carta registada,
com aviso de recepção, nos termos do disposto no artigo 34.º do
citado Decreto-Lei n.º 204/98.

18 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

19 � De acordo com o sorteio realizado em 27 de Fevereiro de
2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para Cargos Dirigentes (COA) (acta n.º 68/2003), o júri do
concurso terá a seguinte composição:

Presidente � José Manuel Valente Graça, vereador.
Vogais efectivos:

Eurico dos Santos Martins Murta, director de Departamento
de Ambiente e Serviços Urbanos, e Carlos Manuel Bota
Filipe do Carmo Cunha, chefe de Divisão de Obras Par-
ticulares e Gestão Urbanística.

Vogais suplentes:

Rui Salvador Felizardo Tardão, chefe de Divisão Jurídica e
de Contencioso, e José António Quadros da Silva, chefe
de Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo primeiro vogal efectivo.

10 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000213831

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de Abril de 2003, nomeei para a categoria de auxiliar de serviços
gerais do quadro desta Câmara Municipal a candidata classificada em
1.º lugar com 17,75 valores, Isabel Maria de Jesus Cardoso Rocha,
que vai ser remunerada pelo escalão 1, índice 125, no valor de
387,91 euros.

A candidata 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.)

14 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 3000099555

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Nomeação/posse

Nos termos do n.º 2.19 do despacho de delegação de competências
de 5 de Dezembro de 2002, faço público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara de 9 de Abril de 2003, no uso da competência
que lhe é conferida pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, após homologação da acta de classi-
ficação final, foram nomeados os candidatos aprovados, provenien-
tes dos concursos externos de ingresso para provimento dos lugares
abaixo indicados, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 205, de 5 de Setembro de 2002:

17 lugares � cantoneiro de limpeza:

Aurélia Josefa Vieira Nunes Carreiro � 20 valores.
Celeste Rodrigues de Jesus Sobral � 19,75 valores.
Luísa Maria Gonçalves Cândido Arcanjo Ribeiro � 19,75 valores.
Maria da Luz Amaral Silva � 19,75 valores.
Júlia Maria Bastos Santos � 19,25 valores.
Augusto Manuel Batista e Silva � 19 valores.
Maria Fernanda Correia Ramos Paulino � 18,75 valores.
Ricardo Borges Paulino Ramos � 18,75 valores.
António José Marques Porfírio � 18,5 valores.
Maria Adelaide Claro Rampa � 18,25 valores.
Maria Fernanda Rei Casal Belides � 18,25 valores.
Eva Maria de Araújo Freitas Ramalho � 17,25 valores.
João Manuel Alcobia Gonçalves Bento � 17,5 valores.
António Manuel Santos Teixeira � 16,5 valores.
Carla Alexandra Ribeiro Figo Paulino � 16,5 valores.
Florbela Porelo Valegas Fretes � 16,5 valores.
Urbano José Emídio � 16,5 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.

11 de Abril de 2003. � O Director do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, João Pedro Martins Carreira. 1000213823

Aviso

Pedido de exoneração

Para os devidos efeitos se torna público que foi deferido o pedido
de exoneração de funções apresentado pelo operário qualificado (car-
pinteiro) Joaquim Manuel Cunha Colaço, funcionário da Divisão de
Obras Municipais desta Câmara Municipal.

Pediu exoneração de funções a partir de 3 de Março do corrente
ano.

14 de Abril de 2003. � O Director do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos, João Pedro Martins Carreira.

1000213824
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CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 57/2003

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela secretaria desta
Câmara Municipal, a inquérito administrativo relativo à empreitada
«Infra-estruturas em arruamentos da Nazaré � Rua do Forno da Cal»,
de que foi empreiteiro Azinheiro � Sociedade de Construções, L.da,
residente na Rua de 5 de Outubro, 32, Amieirinha, 2430-034 Marinha
Grande, pelo que, durante os 15 dias que decorrem desde a data da
afixação destes éditos e mais 8, poderão os interessados apresentar
na secretaria desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente
fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento de
ordenados, salários e materiais, ou indeminizações a que se julguem
com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o
empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que serão
afixados nos lugares públicos do estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), chefe da Divisão de Planeamento e
Urbanismo da Câmara Municipal, o subscrevi.

3 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 3000099552

Edital n.º 58/2003

Inquérito administrativo

Engenheiro Jorge Codinha Antunes Barroso, presidente da Câmara
Municipal da Nazaré:

Faço saber, nos termos dos artigos 224.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que se procede, pela secretaria desta
Câmara Municipal, a inquérito administrativo relativo à empreitada
«Arruamentos, largos, etc. � calcetamentos no concelho � Rua de
São Pedro em Valado dos Frades», de que foi empreiteiro
Azinheiro � Sociedade de Construções, L.da, residente na Rua de 5 de
Outubro, 32, Amieirinha, 2430-034 Marinha Grande, pelo que, du-
rante o 15 dias que decorrem desde a data da afixação destes éditos
e mais 8, poderão os interessados apresentar na secretaria desta
Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas, quais-
quer reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e
materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e bem
assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja man-
dado executar por terceiros.

Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que serão
afixados nos lugares públicos do estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), chefe da Divisão de Planeamento e
Urbanismo da Câmara Municipal, o subscrevi.

3 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 3000099550

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso n.º 9/2003

Torna-se público que, por meu despacho de 7 de Abril de 2003,
foi reclassificado profissionalmente, nos termos do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, o auxiliar administrativo Silvério Guerreiro Albi-
no, para a categoria de encarregado do pessoal auxiliar, escalão 1,
índice 205.

O funcionário deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

8 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, José Raul Guer-
reiro Mendes dos Santos. 1000213810

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Edital n.º 85/03

Alteração ao alvará de loteamento n.º 13/80

Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Muni-
cipal de Penafiel:

Faz saber que Abílio Rodrigues Moreira da Costa solicitou a este
município em 11 de Novembro de 2001 a alteração ao alvará de
loteamento n.º 13/80, emitido em 8 de Fevereiro de 1980, a favor
de António Pais Neto, para um terreno sito no lugar do Assento,
freguesia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel, inscrito na ma-
triz predial rústica sob o artigo 618 urbano e 1861 (3/7) rústico, e
que a mesma se encontrará, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, pelo prazo de 30 dias, exposto no átrio do edifício
do Departamento de Gestão Urbanística, na sede da Junta de Fre-
guesia interessada na alteração do loteamento ou em locais por esta
indicado, para efeitos de inquérito público e para apreciação por
parte de quem o deseja fazer. Qualquer observação deverá ser diri-
gida ao presidente da Câmara Municipal, em carta fechada, entre-
gue em mão nos Serviços Administrativos Municipais ou enviada
pelo correio sob registo.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e ou-
tros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do cos-
tume.

7 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto Fernando
da Silva Santos. 3000099657

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 24 de Março do ano corrente, se encontra aberto, pelo pra-
zo de 10 dias úteis, concurso interno de acesso para:

Chefe da Divisão de Ambiente e Equipamento:

Áreas de actuação � as referidas nos artigos 49.º a 52.º do
Regulamento dos Serviços Municipais, cuja alteração foi
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de
13 de Fevereiro de 2001;

Habilitações preferenciais � licenciatura em Engenharia
Mecânica.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local com as alterações constantes no Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, com a rectificação in-
troduzida pela Declaração de Rectificação n.º 13/99, de 21 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

3 � A remuneração será de acordo com o estabelecido no anexo 8
ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e as condições de
trabalho são as vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da
administração local.

4 � O presente concurso é válido para o preenchimento do car-
go posto a concurso, sendo o prazo de validade fixado em seis me-
ses a contar da data da publicação da lista de classificação.

4 � Requisitos de admissão:
4.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
4.2 � Requisitos especiais � os referidos nos n.os 1 a 6 e 8 a 11

do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 � Formalização das candidaturas:
5.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento de admissão, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Penafiel, Praça Municipal, 4564-002 Penafiel, podendo ser entre-
gue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado com aviso de
recepção, até ao termo do prazo fixado, nele devendo constar os
seguintes elementos: identificação completa do candidato (nome, es-
tado civil, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte fiscal, residência e telefone); habi-
litações literárias e profissionais; lugar a que se candidata, com refe-
rência à publicação do presente aviso no Diário da República; quais-
quer outros elementos que o candidato considere passíveis de influir



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20039674

na apreciação do seu mérito ou de constituir motivos de preferência
legal.

5.2 � Devem os candidatos apresentar, juntamente com a can-
didatura, curriculum vitae datado e assinado, documento compro-
vativo das habitações literárias e declaração devidamente autenti-
cada e actualizada, emitida pelo serviço ou organismo de origem,
da qual conste, inequivocamente, a natureza do vínculo, a cate-
goria detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública.

5.3 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se os candida-
tos declararem, nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada uma das referidas alíneas.

5.4 � É também dispensada a apresentação dos documentos re-
feridos no n.º 5.2, excepto o curriculum vitae, aos funcionários da
Câmara Municipal de Penafiel se os mesmos constarem do seu pro-
cesso individual, devendo os candidatos fazer referência a este facto
no respectivo requerimento de admissão.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

6.1 � Fórmula de avaliação curricular:

AC =
 HL + HP + (3 × EPA) + (2 × FP)

7
em que:

HL = habilitações literárias;
HP = habilitações preferenciais;
EPA = experiência profissional autárquica;
FP = formação profissional.

6.2 � Entrevista profissional de selecção � parâmetros de ava-
liação:

Capacidade para estabelecer objectivos/propostas organizacio-
nais no âmbito do cargo a desempenhar;

Capacidade para estabelecer relações intra e interorganizacio-
nais numa perspectiva de desenvolvimento organizacional e
de relações intergrupais;

Espírito de liderança;
Capacidade de argumentação e de afirmação.

7 � Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 20 valores.
8 � Os critérios de apreciação, bem como o sistema de classifi-

cação final, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Composição do júri de selecção � de acordo com a acta
n.º 86/2003, de 20 de Março, da COA, o júri de selecção terá a se-
guinte composição:

Chefe da Divisão de Ambiente e Equipamento:

Presidente � Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa, vere-
ador.

Vogais efectivos:

Engenheiro Joaquim Norberto Moreira Duarte, chefe
de divisão, e engenheiro Carlos Alberto Conceição
Lopes, director de departamento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sá, chefe de
divisão, e Dr. Carlos Manuel da Rocha Barros, chefe
de divisão.

Substituirá o presidente, nas suas faltas e impedimentos, o vogal
efectivo engenheiro Joaquim Norberto Moreira Duarte.

10 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicadas nos prazos e nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e afixadas na Divisão de Gestão de Re-
cursos Humanos.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

4 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto Fernando
Silva Santos. 3000099632

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de operário (electricista) da carreira de operário
qualificado.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 10 de Abril de 2003, se en-
contra aberto concurso externo de ingresso, nos termos previstos
nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publica-
ção do aviso de abertura do Diário da República, para provimento
de uma vaga de operário (electricista) da carreira de operário quali-
ficado, do grupo de pessoal operário, pertencente ao quadro de pes-
soal desta autarquia, a remunerar pelo escalão 1, índice 139, a que
corresponde actualmente o vencimento de 431,36 euros.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pela
Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 149/2002, de 21 de Maio, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é de provimento e válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o preenchimento da mesma, tendo prefe-
rência em igualdade de classificação o candidato com deficiência, de
acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

4.1 � Gerais � os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4.2 � Especiais � os constantes nos n.os 2 e 3 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, e adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o constante no n.º 3 (qualificado) da
alínea f) do Despacho n.º 1/90, do Secretário de Estado da Adminis-
tração Local e do Ordenamento do Território, de 15 de Janeiro de
1990, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990.

6 � Local de trabalho e condições de trabalho � o local de tra-
balho situa-se na área do concelho de Ponte da Barca e as condições
são as genericamente vigentes na administração local.

7 � Métodos de selecção � o processo de selecção desenvolver-
-se-á em duas fases:

7.1 � Prova prática de conhecimentos e entrevista profissional
de selecção nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho. Cada um dos métodos de selecção será avaliado na es-
cala de 0 a 20 valores, resultando a classificação final de média pon-
derada da prova prática de conhecimentos e da entrevista profissio-
nal de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (PPC × 1,2) + (E × 1)

2,2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
E = entrevista profissional de selecção.

7.1.1 � A prova prática de conhecimentos consistirá na execu-
ção de uma instalação eléctrica, de acordo com um desenho
esquemático. A prova terá a duração máxima de uma hora e será
pontuada numa escala de 0 a 20 valores, tendo em atenção o tempo
e a perfeição do trabalho realizado.

7.1.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos e será pontuada
na seguinte escala, tendo em consideração a experiência profissio-
nal, a capacidade de relacionamento e organização, a motivação e
sentido de responsabilidade, a objectividade, a qualificação e perfil
para o cargo, o espírito de iniciativa, a expressão e fluência verbais
e o dinamismo para o desempenho da função:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
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Favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constarão de actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos que as solicitarem.

7.2 � A data, o local e horário para a realização da prova prática
de conhecimentos e da entrevista profissional de selecção serão
comunicados aos candidatos nos termos previstos no artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Constituição do júri do concurso:

Presidente � Armindo José Sousa Silva, vice-presidente e ve-
reador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Dr. Alípio Gonçalves de Matos, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira.

Engenheiro Agostinho Gomes da Rocha Barros, chefe da
Divisão de Equipamentos e Serviços Urbanos.

Vogais suplentes:

Avelino Pereira de Abreu, chefe da Divisão de Infra-Es-
truturas Viárias.

Engenheiro António Manuel de Amorim Cerqueira, chefe
da Divisão de Planeamento e Urbanismo.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo, Dr. Alípio Gonçalves de Matos.

9 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Ponte da Barca, podendo ser entregue pessoalmente ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo,
para a Câmara Municipal de Ponte da Barca, Rua do Conselheiro
Rocha Peixoto, 4980-626 Ponte da Barca, devendo constar os se-
guintes elementos:

9.1 � Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
nacionalidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência,
profissão, habilitações literárias, número, data e serviço de identifi-
cação do bilhete de identidade, número fiscal de contribuinte e tele-
fone).

9.2 � Identificação do concurso a que se candidata.
9.3 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-

mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresen-
tação imediata de documento comprovativo.

9.4 � O requerimento de admissão a concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 4.
É dispensável a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais para admissão a concurso, se o
candidato declarar no próprio requerimento, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos
gerais de admissão;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações académicas que possui ou fotocópia conferida
pelo serviço onde é entregue a candidatura;

c) Documento autêntico ou autenticado comprovativo da for-
mação ou experiência profissional que é detentor ou foto-
cópia conferida pelo serviço onde é entregue a candidatura.

10 � Os candidatos, para além do requerimento a solicitar a ad-
missão a concurso, poderão ainda apresentar declarações em que
especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal, as quais só poderão ser tidas em consideração se devidamente
comprovadas.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

13 � A relação de candidatos admitidos será afixada no placard
da Secção de Pessoal da Câmara Municipal, de acordo com o definido
no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o defini-
do no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

A lista de classificação final será notificada aos candidatos de acordo
com o definido no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

10 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, António Cabral
de Oliveira. 3000099634

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de 21 lu-
gares da categoria e carreira de auxiliar de serviços
gerais do grupo de pessoal auxiliar.

1 � Para efeitos do disposto no 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 meu despacho datado
de 7 de Abril de 2003, 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, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que adaptou à administra-
ção local o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para provimento de 21 lugares da categoria e carreira de
auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, publicado no apêndi-
ce n.º 33 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 24 de Feve-
reiro de 2003.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 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 Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas al-
terações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro (Código do Procedimento Administrativo).

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas indi-
cadas, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.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 � Conteúdo funcional � assegura a limpeza e conservação das
instalações; colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a
execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distri-
buição; executa outras tarefas simples, não especificadas, de carác-
ter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimen-
tos práticos, conforme referido no Despacho n.º 4/88, da Secretaria
de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

5 � Local de trabalho � área do município de Ponte de Sor.
6 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o

correspondente ao escalão 1, índice 125, da escala indiciária do
novo sistema retributivo da função pública, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, e adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (anexo I I), a que
corresponde o valor de 387,91 euros, sendo as condições de tra-
balho as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

7 � Requisitos gerais de admissão � os previstos no 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;
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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 � Formalização das candidaturas:
8.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, redigido de forma legível, em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câma-
ra Municipal ou remetido pelo correio, mediante carta registada com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a
Câmara Municipal de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, 7400-
-228 Ponte de Sor, devendo no requerimento constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-
liação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número fiscal de contribuinte, número, data de emissão, e
de validade do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, morada completa e telefone no caso de o
possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identi-

ficação do mesmo, mediante referência ao número, data
e série do Diário da República em que o aviso foi publi-
cado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação em que se encontram relativamente aos
requisitos previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
n.º 7 deste aviso, em caso de não apresentarem os documen-
tos comprovativos daqueles requisitos;

e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos consideram relevantes e que possam influir
na sua apreciação ou constituir motivo de preferência le-
gal.

8.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura, deverão
os candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habi-
litações literárias;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão do concurso.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos termos
do n.º 4 do artigo 14.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.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a aplicar
serão uma prova teórica oral de conhecimentos gerais e uma entre-
vista profissional de selecção.

10.1 � A prova teórica oral de conhecimentos gerais visará ava-
liar as aptidões profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício das funções, terá a duração máxima de quinze minutos e
versará sobre a seguinte matéria:

Conteúdo funcional da carreira de auxiliar de serviços gerais;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações da

Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões

profissionais e pessoais dos candidatos e onde serão ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

b) Preocupação pela valorização e actualização profissional
(5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

c) Motivação e interesse pelo lugar (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

d) Correcção e clareza (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

11 � Todas as provas serão classificadas de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento.

12 � A classificação da prova de entrevista profissional de se-
lecção resultará da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = a + b + c + d

13 � A prova teórica oral de conhecimentos gerais terá carácter
eliminatório para os candidatos que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores.

14 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas na prova teórica oral de
conhecimentos gerais e entrevista profissional de selecção, utilizan-
do a seguinte fórmula:

CF =
 (POC + EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � Ficarão excluídos, e consequentemente não aprovados, os
candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

16 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.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.

17 � Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização do respectivo métodos de selecção, através de ofício
registado e com aviso de recepção.

18 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

19 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessa-
dos têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

20 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos arti-
gos 33.º, 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

21 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

22 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
por:

Presidente � Joaquim Louro Semedo Carita, vereador, que será
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efec-
tivo.
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Vogais efectivos:

Normando José Pereira Sérgio, chefe de Divisão de Assun-
tos Jurídicos, e Maria Manuela Carvalho Correia Lopes,
chefe de secção.

Vogais suplentes:

Manuel João Alves Pimenta Fernandes, chefe de Divisão
de Obras Municipais, e Justo da Cruz Carvalho Moura,
chefe de armazém.

23 � De acordo com o despacho conjunto datado de 1 de Março
de 2000, do Ministro Adjunto da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administra-
ção 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.

24 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal, devidamente comprovada,
com grau de incapacidade funcional igual ou superior a 60 %.

8 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000099676

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares da categoria e carreira de coveiro, do grupo de
pessoal auxiliar.

1 � Para efeitos do disposto no 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 do presiden-
te da Câmara Municipal de Ponte de Sor datado de 8 de Abril de
2003, no uso da competência que lhe é conferida pela 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, con-
jugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, que adaptou à administração local o Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares da categoria e carreira de coveiro, do grupo de pes-
soal auxiliar, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de
Sor, publicado no apêndice n.º 33 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 46, de 24 de Fevereiro de 2003.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 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 Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas al-
terações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro (Código do Procedimento Administrativo).

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas indica-
das, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a alínea a)
do artigo 7.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 � Conteúdo funcional � procede à abertura e aterro de sepul-
turas, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuida do
sector do cemitério que lhe está distribuído, conforme referido no
Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da Administração Lo-
cal e Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � área do município de Ponte de Sor.
6 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o

correspondente ao escalão 1, índice 152, da escala indiciária do novo
sistema retributivo da função pública, estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, e adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que corresponde o valor de
471,70 euros, sendo as condições de trabalho as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão � os previstos no 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.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, redigido de forma legível, em papel normaliza-
do, de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câma-
ra Municipal ou remetido pelo correio, mediante carta registada com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a
Câmara Municipal de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, 7400-
-228 Ponte de Sor, devendo no requerimento constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-
liação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número fiscal de contribuinte, número, data de emissão e
de validade do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, morada completa e telefone, no caso de
o possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identi-

ficação do mesmo, mediante referência ao número, data
e série do Diário da República em que o aviso foi publi-
cado;

d) Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação em que se encontram relativamente aos
requisitos previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 7
deste aviso, em caso de não apresentarem os documentos
comprovativos daqueles requisitos;

e) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos consideram relevantes e que possam influir
na sua apreciação ou constituir motivo de preferência le-
gal.

8.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura, deverão
os candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habi-
litações literárias;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão do concurso.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos termos
do n.º 4 do artigo 14.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.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a aplicar
serão uma prova prática de conhecimentos específicos e uma entre-
vista profissional de selecção.

10.1 � A prova prática de conhecimentos específicos visará ava-
liar o nível de conhecimentos profissionais dos candidatos, exigíveis
e adequados ao exercício das funções, e versará sobre uma compo-
nente prática relacionada com as funções a desempenhar, terá a
duração de trinta minutos, com tolerância de trinta minutos, e será
ponderada da seguinte maneira:

Muito bem executada � 16 a 20 valores;
Bem executada � 13 a 15 valores;
Razoavelmente executada � 10 a 12 valores;
Executada com deficiências � 0 a 9 valores.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
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profissionais e pessoais dos candidatos e onde serão ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

b) Preocupação pela valorização e actualização profissional
(5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

c) Motivação e interesse pelo lugar (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

d) Correcção e clareza (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 4 a 5 valores;
Satisfaz � 2 a 3 valores;
Satisfaz pouco � 1 valor.

11 � Todas as provas serão classificadas de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento.

12 � A classificação da prova de entrevista profissional de se-
lecção resultará da aplicação da seguinte fórmula:

EPS = a + b + c + d

13 � A prova prática de conhecimentos específicos terá carác-
ter eliminatório para os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 9,5 valores.

14 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas na prova prática de conhe-
cimentos específicos e entrevista profissional de selecção, utilizan-
do a seguinte fórmula:

CF =
 (PPCE + EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � Ficarão excluídos, e consequentemente não aprovados,
os candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 va-
lores.

16 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.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.

17 � Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização do respectivo método de selecção, através de ofí-
cio registado e com aviso de recepção.

18 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

19 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessa-
dos têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

20 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do Muni-
cípio de Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos artigos 33.º, 34.º
e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

21 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

22 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
por:

Presidente � Joaquim Louro Semedo Carita, vereador, que será
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efec-
tivo.

Vogais efectivos:

Alexandre Elias Martins, chefe de repartição, e Maria
Manuela Carvalho Correia Lopes, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Carmelinda Rosa Barradas Varela, assistente administrativo
especialista, e Justo da Cruz Carvalho Moura, chefe de
armazém.

23 � De acordo com o despacho conjunto datado de 1 de Março
de 2000, do Ministro Adjunto da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administra-
ção 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.

24 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal, devidamente com-
provada, com grau de incapacidade funcional igual ou superior a
60 %.

9 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000099674

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 20/DGRH/SGC/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de
cinco lugares de serralheiro principal, do grupo de
pessoal operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos despachos
n.os 122/DGRH/SGC/2003 a 126/DGRH/SGC/2003 da vereadora do
pelouro dos Recursos Humanos, proferidos no uso de competência
delegada, datados de 10 de Março de 2003, foram nomeados para os
lugares vagos os seguintes candidatos:

José Manuel da Costa Loureiro.
Victor Manuel Freitas Mendes Mestre.
Acrísio Gamito Vilhena Duarte Catarino.
Nuno Manuel da Silva Pereira.
António José Pereira de Matos Rodrigues.

Estes candidatos devem aceitar os lugares no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (O processo não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

10 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213819

Aviso n.º 21/DGRH/SGC/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de psicólogo principal, do grupo de pessoal téc-
nico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 140/DGRH/SGC/2003 da vereadora do pelouro dos Recursos Hu-
manos, proferido no uso de competência delegada, datado de 17 de
Março de 2003, foi nomeada para o lugar vago a seguinte candi-
data:

Maria de Lurdes Simões Rodrigues.

Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213815
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Aviso n.º 22/DGRH/SGC/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico de turismo principal, do grupo de pes-
soal técnico.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 142/DGRH/SGC/2003 da vereadora do pelouro dos Recursos Hu-
manos, proferido no uso de competência delegada, datado de 17 de
Março de 2003, foi nomeada para o lugar vago a seguinte candi-
data:

Alexandra Cristina Oliveira Mourinha Amoroso Brito Gon-
çalves.

Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213811

Aviso n.º 23/DGRH/SGC/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de desenhador de 1.ª classe, do grupo de
pessoal técnico-profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos despachos
n.os 150/DGRH/SGC/2003 a 152/DGRH/SGC/2003 da vereadora do
pelouro dos Recursos Humanos, proferidos no uso de competência
delegada, datados de 17 de Março de 2003, foram nomeados para os
lugares vagos os seguintes candidatos:

Luís José Jacinto da Silva Nunes.
Gentil José Cesário.
Ana Paula Gamito Pereira.

Estes candidatos devem aceitar os lugares no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (O processo não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

17 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213814

Aviso n.º 27/DGRH/SGC/2003

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de pedreiro, do grupo de pessoal operário
qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos despachos
n.os 162/DGRH/SGC/2003 e 163/DGRH/SGC/2003 da vereadora do
pelouro dos Recursos Humanos, proferidos no uso de competência
delegada, datados de 24 de Março de 2003, foram nomeados para os
lugares vagos os seguintes candidatos:

José Guerreiro Nunes.
João Luís Guerreiro Nunes.

Estes candidatos devem aceitar os lugares no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (O processo não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

24 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213817

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signa-
tário datado de 18 de Março de 2003, se procedeu à nomeação, no
lugar de assistente administrativo, da diplomada pelo CEFA, Lídia
Rodrigues Batista, no concurso para provimento de 15 lugares de
assistente administrativo.

A nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

18 de Março de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Pelouro
de Recursos Humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000099661

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 1 de Abril do corrente
ano e ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 2.º e na alínea b) do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, reclassifico os funcionários
José Carlos Bastos Roque, leitor-cobrador de consumos, escalão 1,
índice 172, em técnico profissional de manutenção de 2.ª classe, es-
calão 1, índice 195, Vítor Bruno Santos Frias, operário qualificado �
operário (jardineiro), escalão 1, índice 139, em leitor-cobrador de
consumos, escalão 1, índice 172, Luís Soares Almeida, operário quali-
ficado � operário (pedreiro), escalão 2, índice 148, e Domingos Nu-
nes Tavares, operário semiqualificado � operário (cantoneiro), esca-
lão 2, índice 210, reabilitação profissional aquando de operário
qualificado principal (marteleiro), em auxiliares administrativos esca-
lão 4, índice 152, e escalão 8, índice 210, respectivamente.

As nomeações de técnico profissional de manutenção de 2.ª clas-
se e leitor-cobrador de consumos serão em regime de comissão de
serviço extraordinária, por um período de seis meses, de acordo com
o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º das referidas dispo-
sições legais; as restantes nomeações são definitivas. (Isento de vis-
to do Tribunal de Contas.)

11 de Abril de 2003. � O Vereador, com competências delegadas,
António Alberto Almeida de Matos Gomes. 3000099547

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso interno para provimento do cargo de chefe de
divisão municipal da Divisão de Ambiente e Qualidade
de Vida.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 17 de Março de 2003, autorizei a abertura de concurso interno
geral para provimento do cargo de chefe de divisão municipal da
Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida.

2 �Validade do concurso � o concurso é válido para o cargo
posto a concurso e tem a validade de um ano a contar da publicação
da lista de classificação e ordenação dos candidatos aprovados.

3 � Constituição do júri � o júri, de acordo com a acta n.º 74/
2003, que resultou do sorteio efectuado pela Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes, reali-
zado no dia 20 de Março do corrente, terá a seguinte composição:

Presidente � vereador em regime de permanência, Dr. Carlos
Jorge Teixeira.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras Municipais e Trans-
portes, engenheiro Valdemar Magalhães de Sousa, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

Directora do Departamento de Serviços Culturais e Qua-
lidade de Vida, Dr.ª Arminda Clara da Silva Castro
Poças.

Vogais suplentes:

Chefe de Divisão de Obras Municipais, engenheiro Manuel
José Álvares da Cunha.

Chefe de Divisão de Vias e Arruamentos, engenheira Alzira
Maria Neves Torres.

4 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
funcionários que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

4.1 � Sejam funcionários das entidades abrangidas pelo 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, e se encontrem nas condi-
ções definidas na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à adminis-
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tração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no-
meadamente:

a) Licenciatura adequada;
b) Estar integrado em carreira do grupo de pessoal técnico

superior;
c) Possuir quatro anos de experiência profissional em cargo

inserido em carreira do grupo de pessoal a que alude a alí-
nea anterior.

5 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Valongo, podendo ser entregue pessoalmente ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para
apresentação de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo,
Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440 Valongo, ou enviado pelo cor-
reio, registado e com o aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, devendo constar os seguintes elementos:

5.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profissão,
filiação, naturalidade, data de nascimento, morada, número e data
de emissão do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte,
código postal e número de telefone).

5.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como do
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

5.3 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

5.4 � Declaração de que possuem os requisitos legais de admissão.
5.5 � Documento ou fotocópia, comprovando a posse das habi-

litações literárias exigidas, onde conste a média final de curso.
5.6 � Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte.
5.7 � Declaração passada e autenticada pelo serviço público a

que pertence, onde conste a natureza do vínculo, a categoria que
possui, a antiguidade na categoria, na carreira e serviço público.

5.8 � Curriculum vitae actualizado, acompanhado de documen-
tos comprovativos.

5.9 � Aos candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Valongo é dispensada a apresentação dos documentos referi-
dos nos n.os 5.5 e 5.7.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, de acordo com o já mencionado Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores.
7 � Os métodos e critérios de selecção e o sistema de classifica-

ção constarão das actas do júri do concurso, que serão facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

8 � Provimento do lugar � o provimento do cargo é feito em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, nos ter-
mos do artigo 18.º da Lei n.º 49/99.

9 � Local de trabalho � área do município de Valongo.
10 � Remuneração mensal � de acordo com o novo sistema

retributivo, correspondente a 2362,96 euros, acrescido de abono de
despesas de representação no valor de 181,43 euros.

11 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final dos concorrentes serão afixadas nas instalações dos Serviços
Municipais, na Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440-503 Valongo,
ou, se for caso disso, publicadas na 3.ª série do Diário da República.

12 � Legislação aplicável � Lei n.º 44/99, de 22 de Junho,
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, 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, e Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro.

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.

11 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Ho-
rácio Moreira Pereira de Melo. 3000099651

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Abril de 2003, no uso da competência própria prevista na

alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, nomeio provisoriamente por urgente conveniência de serviço,
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2003,
para o lugar de operador de reprografia, José Mateus Lima da Silva,
o qual será integrado no escalão 1, índice 128, da tabela de remune-
rações da função pública.

A presente nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas.

7 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
1000213833

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Abril de 2003, no uso da competência própria prevista na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, nomeio provisoriamente, ao abrigo do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos
a partir de 2 de Maio de 2003, para o lugar de porta-miras, Manuel
Cândido Batista Araújo e Manuel Eduardo Rocha Fraga, os quais serão
integrado no escalão 1, índice 132, da tabela de remunerações da
função pública.

A presente nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas.

7 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
1000213832

JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com a
deliberação do executivo da Junta de Freguesia de Gulpilhares, to-
mada na sua reunião de 15 de Janeiro de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis após a publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para auxi-
liar administrativo, a que corresponde o salário mensal de
437,57 euros e todas as regalias sociais vigentes para a adminis-
tração local.

1 � O concurso é válido para o preenchimento de uma vaga.
2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de

Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com as alterações da 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.

3 � Conteúdo funcional � assegura o contacto entre os ser-
viços; efectua a recepção e entrega de expediente e encomendas;
anuncia mensagens, transmite recados, levanta e deposita dinhei-
ro ou valores, presta informações verbais ou telefónicas, trans-
porta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre
gabinetes, assegura a vigilância de instalações e acompanha os
visitantes aos locais pretendidos; estampilha correspondência,
opera com elevadores de comando manual, quando for caso dis-
so, procede à venda de senhas para utilização nas instalações,
providencia pelas condições de asseio, limpeza e conservação de
portarias e verifica as condições de segurança antes de se proce-
der ao seu encerramento.

4 � Local de trabalho � área da freguesia de Gulpilhares.
5 � São requisitos de admissão a concurso os seguintes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;
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.

6 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso a que se refere o
número anterior, com excepção do documento comprovativo das
habilitações literárias, desde que os candidatos declarem nos requeri-
mentos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram relativamente a cada um dos re-
quisitos.
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7 � Os candidatos poderão também especificar no seu requeri-
mento quaisquer circunstâncias que considerem passíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de pre-
ferência legal.

8 � A formalização das candidaturas deverá ser feita através de
requerimento, em impresso próprio a fornecer pelos serviços, que
deverá ser entregue na Junta de Freguesia de Gulpilhares ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Gulpilhares, Largo da Igreja, Gulpilhares, 4405 Gul-
pilhares.

9 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

Prova de conhecimentos, avaliação curricular e entrevista.

A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF =
 4PC + 3E + 3AC

10
sendo:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
E = entrevista;
AC = avaliação curricular.

10 � O programa das provas de conhecimento é o seguinte:

Estatuto disciplinar;
Férias, faltas e licenças;
Conhecimentos gerais ao nível da escolaridade obrigatória.

11 � As listas dos candidatos e de classificação final serão publi-
citadas nos termos estabelecidos no artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Alcino de Sousa Lopes.
Vogais efectivos:

Secretário, Valentim Manuel Silva Machado.
Tesoureiro, José Ribeiro de Carvalho.

Vogais suplentes:

José Eduardo Almeida Sousa.
Fernanda da Silva e Costa Cunha.

18 de Março de 2003. � O Presidente da Junta, Alcino de Sousa
Lopes. 3000099642

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

Aviso n.º 1/2003

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Santa Eulália datada de 10 de Abril de 2003 e
no uso de competência que ao órgão é conferida pelo artigo 34.º do
n.º 1 da alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, procedeu-se
à reclassificação profissional, nos termos da alínea e) do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que adapta à admi-
nistração local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, de
Rui Manuel Tinoco Paulino, solteiro, bilhete de identidade
n.º 8407695, emitido em 20 de Maio de 2002, pelo Arquivo de Iden-
tificação de Portalegre, e válido até 20 de Junho de 2007, contribu-
inte fiscal n.º 204029295, nascido a 4 de Julho de 1969, tendo por
habilitações literárias o 11.º ano do curso complementar unificado,
para um lugar vago do quadro privativo da Junta de Freguesia de Santa
Eulália da categoria de assistente administrativo, que corresponde
ao índice 195 do 1.º escalão, e em conformidade com o anexo II do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que adapta à admi-
nistração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com
o vencimento de 605,14 euros, tendo transitado da categoria de au-
xiliar administrativo, onde estava posicionado no índice 123 do
1.º escalão.

O nomeado 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.)

21 de Abril de 2003. � O Presidente da Junta, Francisco Leo-
nardo Galaricha. 1000213827

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeação

Torna-se público que, pelos meus despachos n.os 55 e 56/CA/2003,
de 16 de Abril de 2003, foram nomeados definitivamente (nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro), nos lugares de serralheiro civil principal e
calceteiro principal, os funcionários João Carlos dos Anjos Parreira
e José Luís Carvalho Soares Pires, na sequência de concurso interno
de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

17 de Abril de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Henrique Rosa Carreiras. 3000099720

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico profissional de 2.ª clas-
se analista (carreira técnico profissional).

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
são serviços públicos de interesse local, que têm como finalidade
a captação, adução e distribuição de água potável, bem como a
construção, exploração e gestão do sistema municipal de sanea-
mento.

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.

1 � Faz-se público que, pelo meu despacho n.º 58/CA/2003, de
17 de Abril, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico profis-
sional de 2.ª classe analista (carreira técnico profissional), no De-
partamento Municipal de Tratamento de Águas Residuais, do quadro
de pessoal destes serviços.

2 � O concurso é válido apenas para a referida vaga, caducando
com o preenchimento da mesma, tendo preferência em igualdade de
classificação o candidato com deficiência, de acordo com a quota de
emprego prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

3 � O conteúdo funcional é o definido no mapa 1 anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, nomeadamente funções de
natureza executiva de aplicação técnica, com base no conhecimen-
to ou adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas
bem definidas, exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos
obtidos através de um curso técnico-profissional.

4 � Área funcional � Departamento Municipal de Tratamento
de Águas Residuais.

5 � O local de trabalho será na área do concelho de Almada,
remunerado pelo escalão 1, índice 195, a que corresponde o valor
de 605,14 euros, conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da Administra-
ção Pública.

6 � A este concurso aplicam-se, nomeadamente, os Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 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 Outubro, e Código do Procedimento
Administrativo.

7 � São requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os referidos no 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;
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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 a que se candidata e ter cumprido as
leis de vacinação obrigatória.

7.2 � Especiais � possuir curso tecnológico, curso das escolas
profissionais, curso que confira certificado de qualificação profissio-
nal de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho
das Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equi-
parado, desde que adequado ao exercício das funções corresponden-
tes ao lugar a prover (factores preferenciais � área e química ana-
lítica), conforme estipulado na alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores páli-
das, de formato A4 ou A5 (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril),
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Almada, podendo ser entregue pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos dos SMAS ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal.

8.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência
(rua, número de polícia, andar, localidade e código postal)
e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, a data e publicação do presente aviso
no Diário da República;

d) Os candidatos com deficiências deverão declarar no re-
querimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade, tipo de deficiência (di-
ferentes vertentes às capacidades de comunicação/expres-
são), sendo dispensada a apresentação do documento
comprovativo.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso, bastando a
declaração dos candidatos sob compromisso de honra, no próprio
requerimento e por alíneas separadas, quanto à situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão.

9 � As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da
lei.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:
10.1 � Avaliação curricular (com carácter eliminatório) � onde

serão considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base � onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

b) Formação profissional � onde se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso, graduadas no
máximo de 20 valores;

c) Experiência profissional � em que se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para que é
aberto o concurso, avaliada, designadamente, pela sua na-
tureza e duração.

O cálculo da avaliação curricular obedece à seguinte fórmula:

AC =
 5EP + 2FP + HL

8
em que:

EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HL = habilitações literárias.

10.2 � Prova de conhecimentos escrita com sessenta minutos
de duração (com carácter eliminatório), incidindo sobre:

Soluções (unidades de concentração e preparação de soluções);
Definição de substâncias primárias e soluções padrão;
Análise volumétrica (ácido-base; oxidação-redução;

permanganometria e dicromatometria; e precipitação:
argentometria);

Análise instrumental (curvas de calibração);
Precisão e exactidão (análise de duplicados e padrões de con-

trolo em análise química).

A bibliografia a indicar será a seguinte:

Técnicas e Operações Unitárias em Química Laboratorial,
Armando J. Latourrette Pombeiro, Fundação Calouste
Gulbenkian;

Química Geral, John B. Russel, Editora McGraw-Hill;
Análise Instrumental para Análise de Soluções � Análise Quan-

titativa, Maria de Lurdes Sadler Simões Gonçalves, Fundação
Calouste Gulbenkian;

VOGEL � Análise Inorgânica Quantitativa, J. Basset; R. C.
Denney; J. Mendham, Editora Guanabara.

10.3 � Entrevista profissional de selecção � que terá os seguin-
tes factores de apreciação:

Aprofundamento de aspectos curriculares;
Enquadramento operacional e funcional;
Perspectiva de integração;
Motivação para a função.

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de 0 a
20 valores.

11 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores.
O sistema de classificação final é calculado com base na média

aritmética das classificações obtidas na avaliação curricular, prova
de conhecimentos e entrevista profissional de selecção, como a se-
guir se indica:

CF =
 AC + PC + EPS

3

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-
nham nos métodos de selecção eliminatórios ou na classificação fi-
nal classificação inferior a 9,5 valores.

13 � 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,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � A publicação das listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final será feita nos termos do artigo 40.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente do júri � Carlos Fernando dos Reis Mendes (chefe
de divisão municipal).

Vogais efectivos:

Lurdes Alexandra Neto de Sousa (directora de departamento
municipal em regime de substituição), que substitui o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Ana Mafalda Teixeira Costa (engenheira de 2.ª classe).

Vogais suplentes:

Filomena Maria Fonseca Correia Martins (técnica superior
de 2.ª classe).

Carlos Manuel Cavaco Sousa (director de departamento
municipal em regime de substituição).

21 de Abril de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Henrique Rosa Carreiras. 3000099722

Aviso

Afixação das listas de antiguidade

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, se
encontram afixadas as listas de antiguidade, a fim de serem consul-
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tadas pelos interessados, na Divisão de Recursos Humanos, edifício
sede dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, Praceta
de Ricardo Jorge, 2, Pragal, Almada.

Da organização das listas, que foram aprovadas em reunião do
conselho de administração de 16 de Abril de 2003, cabe reclamação,
a deduzir no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso, nos termos do artigo 96.º do mesmo diploma.

16 de Abril de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Henrique Rosa Carreiras. 3000099718

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Bar-
reiro de 2 de Abril de 2003, foi nomeada a funcionária Luzia Maria
Carrão Sobral Silva, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para a
categoria de assistente administrativo especialista, na sequência de
concurso interno geral de acesso, aberto pelo aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2003. A posse
terá lugar no prazo de 20 dias úteis a partir da presente publicação no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

O Presidente do Conselho de Administração, Emídio Xavier.
3000099825

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso rectificativo n.º 28/DGRH/SR/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de desenhador especialista principal, do
grupo de pessoal técnico-profissional.

Pelo presente se rectifica o aviso n.º 94/DGRH/SR/2002, de 7 de
Novembro de 2002, publicado no Diário da República, 3.ª série,

n.º 280, de 4 de Dezembro de 2002. Onde se lê «7.6 � [...] resul-
tará da média aritmética dos dois métodos de selecção.» deve ler-
-se «7.6 � [...] resultará da média aritmética dos três métodos de
selecção.».

27 de Março de 2003. � A Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos (no uso de competência subdelegada), Cristina Maria
Fernandes Pais Rabaça. 1000213816

Aviso de rectificação n.º 30/DGRH/SR/2003

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de biblioteca e documenta-
ção de 2.ª classe.

Pelo presente se rectifica o aviso n.º 102/DGRH/SR/2002, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 299, de 27 de Dezembro
de 2002, que por lapso dos serviços saiu incompleto.

No programa da prova deve constar, para além da bibliografia
constante no aviso de abertura, a seguinte:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

4 de Abril de 2003. � A Chefe da Divisão (no uso de subdelega-
ção de competências), Cristina Maria Fernandes Pais Rabaça.

1000213818

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se rectificam os avisos desta Câmara
Municipal n.os 3000086222 e 3000086236, publicados no Diário da
República, 3.ª série, n.º 26, de 31 de Janeiro de 2003, onde se lê
«[...], por igual período de três anos, a partir de 1 de Janeiro de 2003.»
deve ler-se «[...], por igual período de três anos, a partir de 30 de
Dezembro de 2002.».

3 de Fevereiro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Pelou-
ro de Recursos Humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000099647
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

AUTO LEIRIA, S. A.

Sede: Rua do Dr. João Soares, 2400 Leiria

Capital social: € 1 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 120.

Contribuinte n.º 500035563.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da sociedade, a ter lugar no dia 7
de Junho de 2003, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede social, à Rua
do Dr. João Soares, 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) Recomposição de órgãos sociais.

Têm direito a assistir à assembleia geral e com votos os accionis-
tas que possuam, pelo menos, 100 acções averbadas em seu nome, se
forem nominativas, ou depositadas no cofre social ou em qualquer
estabelecimento de crédito, se forem ao portador, num e noutro caso
até oito dias antes do marcado para a reunião.

22 de Abril de 2003. � O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Nuno de Araújo Jorge Pinto de Sousa.

3000100436

SICEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CEREAIS, S. A.

Sede social: Alcains-Gare, 6005 Alcains

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Bran-
co sob o n.º 2744.

Pessoa colectiva n.º 500247226.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade SICEL � Sociedade Industrial de Cereais,
S. A., para reunirem em assembleia geral a realizar na Rua de Rosa
Araújo, 2, 5.º, em Lisboa, por impossibilidade de realização na sede
social da empresa, no próximo dia 18 de Junho de 2003, pelas 10 ho-
ras, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Alteração do contrato social quanto aos artigos 14.º,
15.º, 16.º, 18.º, 20.º e 23.º;

Ponto 2 � Eleição dos órgãos sociais.

Nos termos do disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social e nos escri-
tórios situados na Rua de Rosa Araújo, 2, 5.º, em Lisboa, os elemen-
tos de informação preparatória previstos nessa norma.

A partir da data da publicação da presente convocatória e nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
encontra-se à disposição dos accionistas, na sede social e nos escritó-
rios situados na Rua de Rosa Araújo, 2, 5.º, em Lisboa, o texto inte-
gral da proposta de alteração dos artigos 14.º, 15.º, 16.º, 18.º, 20.º e
23.º do pacto social.

Poderão participar na assembleia geral os accionistas que tiverem
direito a voto, ou seja, aqueles que, até 20 dias antes da data marcada
para a reunião, disponham de pelo menos 200 acções averbadas,
registadas ou depositadas nos termos legais. A cada grupo de 200 acções,
nas condições supra-referidas, corresponde um voto. Os formalismos

e demais requisitos para agrupamento ou representação dos accionis-
tas são os estabelecidos na lei e nos artigos 11.º e 12.º dos estatutos
da Sociedade.

29 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, J. M. R. Berardo. 3000100349

SCOTTWOOL (PORTUGAL) MALHAS
& CONFECÇÕES, S. A.

Capital social: € 1 497 000 (representado por 300 000 acções)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz
sob o n.º 825.

Contribuinte n.º 501219269.

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artigo 375.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comer-
ciais, convoco os Srs. Accionistas da Scottwool (Portugal) Malhas e
Confecções, S. A., com sede no lugar da Morraceira, freguesia de São
Pedro, concelho da Figueira da Foz, para reunirem em assembleia geral,
a realizar no dia 9 de Junho de 2003, pelas 15 horas, na sede social,
com o seguinte ponto da ordem de trabalhos:

Ponto único. Tendo em conta a actual situação económico-fi-
nanceira da empresa, deliberar sobre a sua apresentação à fa-
lência.

Se, no dia e hora marcados não puder reunir a assembleia geral por
falta de quórum, fica desde já a assembleia marcada em 2.ª convoca-
ção, designando-se o dia 26 de Junho de 2003 pelas 15 horas.

A assembleia será constituída por todos os accionistas possuidores de
acções depositadas nos cofres da sociedade ou que comprovem o seu
depósito numa instituição de crédito por carta por ela emitida, até oito
dias antes da realização da mesma assembleia, tendo cada accionista
direito a tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possua sem qual-
quer limite. Os accionistas que não possuam número de acções necessá-
rio para conferir um voto em assembleia geral poderão agrupar-se de
forma a completar o número exigido, ou superior, fazendo-se represen-
tar por um dos agrupados.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, PME Capital � Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S. A.,
representada por: (Assinaturas ilegíveis.) 3000100296

DILOP � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos arti-
gos 375.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é
convocada a assembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Pro-
dutos Alimentares, S. A., com sede na Avenida de Portugal, Póvoa
da Galega, 2665-357 Milharado, pessoa colectiva n.º 501488227,
com o capital social de € 9 041 830 e matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Mafra sob o n.º 652, para o dia 5 de Junho
de 2003, pelas 15 horas de 30 minutos, nas instalações sitas na
Quinta do Munhoz, 2665-314 Milharado, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único 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) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Ratificação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais

nos anos de 2000 a 2002, inclusive;
6) Fixação das remunerações dos órgãos sociais para o ano de

2003.
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Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

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 avi-
sar o presidente da mesa da assembleia geral, com três dias
de antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Silva
Arribança. 3000100116

DILOP � TRANSPORTES, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a
assembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Transportes, S. A.,
com sede na Avenida de Portugal, Póvoa da Galega, 2665-357
Milharado, pessoa colectiva n.º 500701024, com o capital social de
€ 331 175 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Mafra sob o n.º 376, para o dia 5 de Junho de 2003, pelas 16 horas
de 30 minutos, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314
Milharado, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único 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) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Ratificação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais

nos anos de 2000 a 2002, inclusive;
6) Fixação das remunerações dos órgãos sociais para o ano de

2003.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

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 avi-
sar o presidente da mesa da assembleia geral, com três dias
de antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no artigo
289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Silva
Arribança. 3000100114

DILOP CHARCUTARIA � COZIDOS
E FUMADOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a
assembleia geral ordinária da sociedade Dilop Charcutaria � Cozidos
e Fumados, S. A., com sede na Asseiceira Grande, 2665-501 Venda
do Pinheiro, pessoa colectiva n.º 501383638, com o capital social de
€ 159 950 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Mafra sob o n.º 569, para o dia 5 de Junho de 2003, pelas 15 horas,

nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314 Milharado, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentadas pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único, 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) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Ratificação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais

nos anos de 2000 a 2002, inclusive;
6) Fixação das remunerações dos órgãos sociais para o ano de

2003.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

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 assem-
bleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Silva
Arribança. 3000100110

DILOP � ALIMENTOS DO SUL, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a
assembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Alimentos do Sul,
S. A., com sede na Avenida de Portugal, Póvoa da Galega, 2665-357
Milharado, pessoa colectiva n.º 502496142, com o capital social de
€ 300 000 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Mafra sob o n.º 1075, para o dia 5 de Junho de 2003, pelas 16 horas,
nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314 Milharado, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentadas pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único, 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) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Ratificação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais

nos anos de 2000 a 2002, inclusive;
6) Fixação das remunerações dos órgãos sociais para o ano de

2003.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

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 assem-
bleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
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cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no artigo
289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Silva
Arribança. 3000100106

DILOP, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a
assembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., com sede na Avenida de Portugal, Pó-
voa da Galega, 2665-357 Milharado, pessoa colectiva n.º 502522623,
com o capital social de € 11 425 000 e matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Mafra sob o n.º 1088, para o dia 5 de Junho
de 2003, pelas 17 horas, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz,
2665-314 Milharado, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentadas pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único, 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) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005;
5) Fixação das remunerações dos órgãos sociais para o ano de

2003.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

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 assem-
bleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da Sociedade e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Silva
Arribança. 3000100102

FOBINTER, COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Sede social: Rua do Quelhas, 35-A, 1200 Lisboa

Capital social: € 392 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 54 181.

Pessoa colectiva n.º 500886989.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos da lei e dos estatutos, a assembleia geral  de
accionistas para reunirem em assembleia geral extrordinária na sede
social (Rua do Quelhas, 35-A, 1200 Lisboa) no próximo dia 9 de Junho
de 2003, pelas 11 horas, com a seguinte ordem do dia:

1) Proceder à eleição dos corpos sociais para o período de 2003-
-2004;

2) Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório do conselho
de administração, balanços e contas e parecer do conselho
fiscal, relativo ao exercício de 2002;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da

sociedade.

O exercício do direito de voto fica dependente do registo ou depó-
sito das acções até oito dias antes da data da realização da assembleia
geral.

A cada 100 acções corresponde um voto.
Na sede social, encontra-se à disposição dos Srs. Accionistas, para

análise, todos os documentos de prestação de contas.

29 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, (Assinatura ilegível.) 3000100230

BEVIDE � TURISMO IBÉRICO
DE CASTELO DE VIDE, S. A.

CONVOCATÓRIA

É convocada, nos termos legais e estatutários, a assembleia geral
da sociedade BEVIDE � Turismo Ibérico de Castelo de Vide, S. A.,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de
Vide, com o n.º 103, pessoa colectiva n.º 502632569, com o capi-
tal social de € 1 996 000, para se reunir em sessão ordinária no dia
26 de Maio de 2003, pelas 12 horas, nos escritórios da LUSOJURIST
em Lisboa, na Rua de Almeida Brandão, 19, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Análise, discussão e aprovação do parecer do conselho fis-
cal, do relatório do conselho de administração e das contas
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) Outros assuntos de interesse social.

14 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Manuel Pereira de Lima Freitas e Costa.

1000214760

AMMAIA � CLUBE DE GOLFE DE MARVÃO, S. A.
CONVOCATÓRIA

É convocada, nos termos legais e estatutários, a assembleia geral
da sociedade AMMAIA � Clube de Golfe de Marvão, S. A., matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide, com
o n.º 5, pessoa colectiva n.º 503524948, com o capital social de
€ 3 493 000, para se reunir em sessão ordinária no dia 26 de Maio de
2003, pelas 10 horas, nos escritórios da LUSOJURIST em Lisboa, na
Rua de Almeida Brandão, 19, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Análise, discussão e aprovação do parecer do conselho fis-
cal, do relatório do conselho de administração e das contas
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) Outros assuntos de interesse social.

14 de Abril de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, PAPELACO � Sociedade de Representações de Papel e Máqui-
nas de Escritório, S. A., representada por, (Assinatura ilegível.)

1000214761

AVISOS

SLC � AUTOMÓVEIS (LITORAL), S. A.

Sede: Alto do Vieiro, Azoia, Leiria

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o
n.º 7917.

Contribuinte n.º 505809931.

Aviso

1 � Para os devidos e legais efeitos, torna-se público, nos termos
do disposto do artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que
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no dia 6 de Março de 2003 realizou-se a assembleia geral extraordi-
nária da sociedade, tendo sido aprovado por unanimidade o projecto
de fusão das sociedades SLC � Automóveis (Centro), S. A., SLC �
Automóveis (Litoral), S. A., SLC � Automóveis (Interior), S. A., e
SLC � Automóveis (Lisboa), S. A., pela incorporação das três pri-
meiras nesta última, depois de pelo conselho de administração ter sido
declarado que, desde a data da elaboração do referido projecto até essa
data, não houve mudança relevante nos elementos de facto em que o
mesmo se baseou.

2 � Avisam-se os credores da sociedade, nos termos do n.º 3 do
artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que podem deduzir
oposição judicial à fusão no prazo de 30 dias a contar  desta publica-
ção.

6 de Março de 2003. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
3000100104

SLC � AUTOMÓVEIS (INTERIOR), S. A.

Sede: Zona Industrial, lote 12, freguesia da Horta
das Figueiras, concelho de Évora

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora sob o
n.º 2739.

Contribuinte n.º 505809915.

Aviso

1 � Para os devidos e legais efeitos, torna-se público, nos termos
do disposto do artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que
no dia 7 de Março de 2003 realizou-se a assembleia geral extraordi-
nária da sociedade, tendo sido aprovado por unanimidade o projecto
de fusão das sociedades SLC � Automóveis (Centro), S. A., SLC �
Automóveis (Litoral), S. A., SLC � Automóveis (Interior), S. A., e
SLC � Automóveis (Lisboa), S. A., pela incorporação das três pri-
meiras nesta última, depois de pelo conselho de administração ter sido
declarado que, desde a data da elaboração do referido projecto até essa
data, não houve mudança relevante nos elementos de facto em que o
mesmo se baseou.

2 � Avisam-se os credores da sociedade, nos termos do n.º 3 do
artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que podem deduzir
oposição judicial à fusão no prazo de 30 dias a contar  desta publica-
ção.

7 de Março de 2003. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
3000100094

SLC � AUTOMÓVEIS (CENTRO), S. A.

Sede: Rua do General Humberto Baptista Martins, pavilhão C-18,
Zona Industrial de Santarém, freguesia de Várzea, concelho
de Santarém.

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santarém sob
o n.º 4168.

Contribuinte n.º 505809923.

Aviso

1 � Para os devidos e legais efeitos, torna-se público, nos termos
do disposto do artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que
no dia 6 de Março de 2003 realizou-se a assembleia geral extraordi-
nária da sociedade, tendo sido aprovado por unanimidade o projecto
de fusão das sociedades SLC � Automóveis (Centro), S. A., SLC �
Automóveis (Litoral), S. A., SLC � Automóveis (Interior), S. A., e
SLC � Automóveis (Lisboa), S. A., pela incorporação das três pri-
meiras nesta última, depois de pelo conselho de administração ter sido
declarado que, desde a data da elaboração do referido projecto até essa
data, não houve mudança relevante nos elementos de facto em que o
mesmo se baseou.

2 � Avisam-se os credores da sociedade, nos termos do n.º 3 do
artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais, que podem deduzir
oposição judicial à fusão no prazo de 30 dias a contar  desta publica-
ção.

6 de Março de 2003. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
3000100098

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO LUÍS FIGO

Certifico que no dia 13 de Março de 2003, de fl. 58 a fl. 59 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 239-M do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida,
se encontra exarada uma escritura de constituição de uma fundação
sem fins lucrativos, por tempo indeterminado.

Denominação. � A designação supra-epigrafada.
Sede. � A sede da Fundação é em Lisboa, na Rua de João V, 30,

freguesia de Santa Isabel.
Objecto. � A Fundação tem por fins contribuir para o bem-estar,

a valorização pessoal, a criação de condições e oportunidades e a
melhoria das condições de vida para crianças e jovens, especialmente
os vulneráveis a situações de risco, para que possam desenvolver ple-
namente o seu potencial como pessoas e cidadãos e conseguir a sua
plena integração social através da educação, da formação e da prática
desportiva, mediante a realização de acções de carácter educativo,
formativo, cultural, desportivo, artístico e de inserção social.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000098182

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES DA COMPANHIA PORTUGUESA
DE RESSEGUROS

Contrato de alteração do contrato constitutivo

Entre a Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., com sede em
Lisboa, na Rua de Alexandre Herculano, 27, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2859, titular
do cartão de identificação de pessoa colectiva PT 500926980, com
o capital social de € 7 500 000, e a CGD Pensões � Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S. A., com sede em Lisboa, na Aveni-
da de João XXI, 63, pessoa colectiva n.º 502777460, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3454, com o
capital social de € 3 000 000, considerando que:

1) O Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Ressegu-
ros, adiante também designado por Fundo, foi constituído
em 31 de Dezembro de 1998 mediante a celebração, na mes-
ma data, de um contrato constitutivo entre a Companhia
Portuguesa de Resseguros, S. A., na qualidade de associado
fundador, e a Companhia de Seguros Fidelidade, S. A., na
qualidade de entidade gestora do Fundo;

2) No âmbito de uma reestruturação funcional no Grupo Caixa
Geral de Depósitos foi decidido que o Fundo passaria a ser
gerido pela CGD Pensões � Sociedade Gestora de Fundos de
Pensões, S. A.;

3) A Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., e a CGD
Pensões � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.,
concordam com a referida transferência de gestão, não ha-
vendo oposição à mesma por parte da Companhia de Segu-
ros Fidelidade, S. A.;

é acordado pelos contraentes que:

1 � A entidade gestora do Fundo passa a ser a CGD Pensões �
Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A., a partir da data da
assinatura do presente contrato.

2 � Por consequência da alteração referida no número anterior, o
contrato constitutivo do Fundo passa a ter a redacção que se segue:

ARTIGO 1.º

Denominação do Fundo

O fundo de pensões fechado, que se denomina «Fundo de Pensões
da Companhia Portuguesa de Resseguros», adiante também designado
por Fundo, foi constituído em 31 de Dezembro de 1998 e reger-se-á
pela legislação em vigor.
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ARTIGO 2.º

Objectivo do Fundo

O Fundo de Pensões da Companhia Portuguesa de Resseguros tem
como objectivo exclusivo o financiamento do plano de pensões de
reforma por velhice, invalidez e pensões de pré-reforma, de acordo
com o plano de pensões adiante definido.

Tudo o que não se encontre definido pelo artigo 9.º será regula-
mentado pelo CCT (contrato colectivo de trabalho) do sector segu-
rador de 1995.

ARTIGO 3.º

Associado do Fundo

A Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., é o único associado
e fundador do Fundo, a cuja iniciativa se deve a constituição do mes-
mo, contribuindo em exclusivo para o respectivo património.

ARTIGO 4.º

Participantes do Fundo

1 � São participantes do Fundo os trabalhadores no activo do as-
sociado, a quem deva ser atribuída pensão de reforma nos termos em
vigor no CCT, a que se reporta o artigo 2.º

2 � Também são participantes do Fundo os ex-trabalhadores que,
cessando a sua prestação de serviço na Companhia Portuguesa de
Resseguros, S. A., a tenham retomado numa congénere, de acordo
com a cláusula 55.ª do já referido acordo de trabalho.

3 � Ficam expressamente excluídos dos regimes complementares
de pensões de reforma ou pré-reforma os trabalhadores admitidos após
22 de Junho de 1995, data de entrada em vigor do contrato colectivo
de trabalho do sector, mencionado no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 5.º

Beneficiários do Fundo

São beneficiários do Fundo os empregados que, tendo sido seus
participantes, bem como os empregados que se encontrem na situa-
ção de reformados em data anterior à do início do funcionamento do
Fundo, tenham adquirido o direito à prestação pecuniária correspon-
dente à pensão prevista no plano.

ARTIGO 6.º

Representação do associado

O associado será representado pelo respectivo conselho de admi-
nistração da Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., ou por pes-
soa designada por esta entidade para exercer pessoalmente as funções
de representação.

ARTIGO 7.º

Duração e data aniversária

O Fundo durará por tempo indeterminado e terá a sua data
aniversária em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 8.º

Património inicial do Fundo

No momento em que se constituiu, ficou afecta ao Fundo a quan-
tia global de 160 941 813$, o equivalente a € 802 774,38, inte-
gralmente paga pelo associado e entregue à entidade gestora em
numerário.

Acresce a este valor a transferência directa para o Fundo do valor
de provisão matemática de um contrato de seguro que financia parte
das responsabilidades com pensões.

ARTIGO 9.º

Plano de pensões

1 � Definições:
Data normal de reforma � a data em que, em cada momento, para

a segurança social se obtém o direito à reforma por velhice.
Salário efectivo � corresponde a 14 vezes o último salário ilíquido

recebido pelo trabalhador, definido de acordo com a cláusula 43.ª,
alínea c), do contrato colectivo de trabalho do sector.

Período de carência � estabelece-se que o plano de pensões, no
que respeita à atribuição de pensões de reforma e invalidez, respeitará

o estipulado na cláusula 52.ª do contrato colectivo de trabalho do
sector.

2 � Benefícios � os benefícios garantidos pelos números seguin-
tes só são aplicáveis aos trabalhadores do associado com contratos de
trabalho em vigor na data de 22 de Junho de 1995.

2.1 � Reforma por velhice:
2.1.1 � Os empregados no activo, que sejam reformados por ve-

lhice e tenham cumprido o período de carência definido no n.º 1 deste
artigo, terão direito a uma pensão complementar anual, vitalícia,
pagável mensalmente, de acordo com a seguinte fórmula:

P = (0,8×14/12×R)�(0,022×n×S/60)

em que:

P = pensão mensal a cargo do plano;
R = último salário efectivo mensal auferido na data da reforma;
n = número de anos civis com entrada de contribuições para a

segurança social ou sistemas equiparados;
S = soma dos salários anuais dos 5 melhores anos dos últimos

10 sobre os quais incidiram contribuições para a segurança
social.

2.1.2 � No caso do resultado do produto do factor 0,022 por n
ser inferior a 0,3 ou superior a 0,8, serão estes os valores a conside-
rar, respectivamente.

2.2 � Reforma por invalidez:
2.2.1 � No caso de um participante ser considerado total e per-

manentemente inválido pela segurança social antes da data normal de
reforma, e cumpridos os requisitos previstos no período de carência
definido no n.º 1 deste artigo, o plano garante o pagamento de uma
pensão anual, vitalícia, pagável mensalmente, calculada segundo a
seguinte fórmula:

P = (0,022×t×14/12×R)�(0,022×n×S/60)

em que:

P = pensão mensal a cargo do plano;
R = último salário efectivo mensal auferido na data da reforma;
n = número de anos civis com entrada de contribuições para a

segurança social ou sistemas equiparados;
S = soma dos salários anuais dos 5 melhores anos dos últimos

10 sobre os quais incidiram contribuições para a segurança
social;

t = tempo de serviço em anos na actividade seguradora em
que qualquer fracção de um ano conta como um ano com-
pleto.

2.2.2 � Se o resultado da operação 0,022×t, constante na fórmula
referida no número anterior, for inferior a 0,5 ou superior a 0,8, serão
estes os valores a considerar, respectivamente.

2.2.3 � Relativamente ao resultado do produto do factor
0,022×n, observar-se-á a regra constante do n.º 2.1.2. deste artigo.

2.3 � Pré-reforma:
2.3.1 � Os empregados, quando atingirem 60 anos de idade e 35

de serviço na actividade seguradora, podem acordar a sua passagem à
situação de pré-reforma (se outra não estiver estipulada em acordo
interno na Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A.).

2.3.2 � Aos empregados que acordem a sua passagem à situação
de pré-reforma nos termos do número anterior será garantida uma
pensão de reforma total por pré-reforma calculada através da seguin-
te fórmula:

P = 0,8×R×14

em que:

P = pensão anual a conceder;
R = último salário efectivo mensal auferido na data da pré-re-

forma.

O direito às prestações de pré-reforma cessa na data em que o pré-
-reformado preencher as condições legais mínimas para requerer a
reforma à segurança social ou se reformar por invalidez.

Na data em que o participante pré-reformado for reformado pela
segurança social, a sua pensão de reforma será calculada a partir dessa
data por uma das fórmulas atrás indicadas, de acordo com a situação
de passagem a reforma por velhice ou por invalidez, conforme o
estipulado na cláusula 59.ª do contrato colectivo de trabalho.

Para um dos actuais funcionários pré-reformados, cuja data de saída
do serviço activo ocorreu antes de 22 de Junho de 1995, calculam-se
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os benefícios na forma vigente na actividade seguradora, de acordo
com as disposições constantes das cláusulas 52.ª, 54.ª e 82.ª, n.º 3, do
contrato colectivo do sector, publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, 1.ª série, n.º 20, de 29 de Maio de 1991.

2.4 � As pensões mensais de reforma por velhice, invalidez e pré-
-reforma a que os trabalhadores têm direito são pagas 14 vezes em
cada ano.

3 � Actualização de pensões � as pensões a pagar a cargo deste
Fundo de Pensões serão actualizadas de acordo com a cláusula 60.ª do
contrato colectivo de trabalho.

4 � Cessação de serviço antes da data normal de reforma � a
determinação de entidade responsável pelo pagamento das pensões
de reforma por velhice e invalidez, no caso de um participante dei-
xar de estar ao serviço do associado, é apurada de acordo com o
estabelecido na cláusula 55.ª do contrato colectivo de trabalho do
sector.

5 � Alterações ao contrato colectivo de trabalho � sempre que o
contrato colectivo de trabalho para o sector sofrer quaisquer altera-
ções aplicáveis ao associado, que afectem os montantes ou as condi-
ções de atribuição dos benefícios, o plano de pensões acompanhará
essas alterações.

ARTIGO 10.º

Direitos dos participantes e beneficiários

1 � Os benefícios constantes no plano de pensões serão concedi-
dos até ao limite do património do Fundo, com observância na afec-
tação exclusiva dos fins destes.

2 � Verificando-se insuficiência patrimonial do Fundo para fazer
face às responsabilidades assumidas, proceder-se-á a rateio, com o
cumprimento rigoroso do modo e das prioridades definidas no artigo
16.º, n.º 2.

3 � Em caso de extinção do Fundo, ou de dissolução ou cessação
de actividade do associado, observar-se-á o disposto, respectivamen-
te, nos artigos 16.º e 17.º

4 � A dissolução, extinção ou cessação de actividade das entidades
gestora e depositária não motivarão a extinção do Fundo, mas a trans-
ferência da sua gestão ou depósito para outras entidades.

ARTIGO 11.º

Administração do Fundo

1 � A administração do Fundo fica a cargo da entidade gestora
que ficará a gerir o Fundo ou daquela que, por transferência, for desig-
nada.

2 � O financiamento do plano de pensões definido no artigo 9.º
fica totalmente a cargo do associado, mediante o pagamento anual de
uma contribuição expressa em percentagem na folha de salários, não
existindo contribuições dos participantes.

3 � Os valores que constituem o património do Fundo serão in-
vestidos pela entidade gestora, em observância à legislação vigente,
tendo sempre presente os objectivos da maior rendibilidade e segu-
rança dos investimentos.

4 � O Fundo será ainda financiado pela totalidade do rendimento
líquido dos valores de investimento, bem como pela mais-valia reali-
zada na alienação ou reembolso de valores do seu património.

5 � Dos valores que constituem o activo do Fundo sairão as
quantias necessárias para o pagamento das pensões complementa-
res de reforma, bem como as verbas necessárias ao pagamento dos
aumentos das pensões em curso de pagamento, referidas no arti-
go 9.º

6 � A entidade gestora cobrará ao associado os encargos estabele-
cidos no contrato de gestão do Fundo.

ARTIGO 12.º

Empréstimos aos participantes

Não serão concedidos pelo Fundo quaisquer empréstimos aos par-
ticipantes.

ARTIGO 13.º

Mudança de entidade gestora

1 � O associado pode, em qualquer data aniversária do Fundo, trans-
ferir a sua gestão para outra entidade gestora, mediante aviso, por
carta registada, com a antecedência mínima de três meses.

2 � Todos os valores que à data constituírem o património do
Fundo serão transferidos para a gestão da nova entidade gestora.

3 � Serão de conta do associado, para além das cargas de gestão
estabelecidas no contrato de gestão, todas as despesas ocasionadas com

a transferência do Fundo, não havendo lugar à aplicação de qualquer
penalidade.

4 � A transferência depende de autorização prévia do Instituto de
Seguros de Portugal, nos termos da lei vigente.

ARTIGO 14.º

Mudança da entidade depositária

A entidade gestora, mediante prévio acordo do associado, pode
transferir o depósito de valores do Fundo para outra entidade deposi-
tária, obrigando-se a comunicar tal transferência e as respectivas
condições contratuais ao Instituto de Seguros de Portugal.

ARTIGO 15.º

Alteração de cláusulas

O associado e a entidade gestora podem, de comum acordo, alterar
as cláusulas do contrato constitutivo do Fundo, através de novo con-
trato escrito, o qual fica sujeito às limitações seguintes:

a) Nenhuma alteração pode reduzir o valor das pensões que se
encontrem em pagamento à data da alteração;

b) Nenhuma alteração pode prever a restituição a favor do
associado da totalidade ou de parte do património do
Fundo;

c) Nenhuma alteração pode modificar o objectivo e a afecta-
ção de fins do Fundo;

d) Toda a alteração será submetida a prévia aprovação do Ins-
tituto de Seguros de Portugal.

ARTIGO 16.º

Causas de extinção do Fundo

1 � O Fundo extinguir-se-á por:

a) Realização do seu objectivo ou por este se tornar impossí-
vel;

b) Falta de meios patrimoniais ou financeiros do Fundo ou do
associado;

c) Nos casos especialmente previstos na lei.

2 � No momento da sua extinção, suspenso o pagamento das
contribuições, deverá ser liquidado o património do Fundo que lhe
estiver afecto, e, após o pagamento de todas as despesas devidas,
deverão ser garantidos os seguintes direitos aos participantes e
beneficiários respectivos, considerando no cumprimento de tais res-
ponsabilidades a seguinte ordem de precedência:

a) Em primeiro lugar, o património assim encontrado respon-
derá, até aos limites da sua capacidade financeira, por todas
as responsabilidades respeitantes aos respectivos beneficiários
reformados;

b) Em segundo lugar, garantir a imediata entrada em pagamen-
to das pensões correspondentes aos participantes que, en-
contrando-se em actividade, tenham atingido ou ultrapassa-
do a idade normal de reforma;

c) Em terceiro lugar, proceder-se-á à sua liquidação, aplicando-
-se o valor correspondente em rendas vitalícias diferidas para
os participantes no activo, para a idade normal de reforma
por velhice, tendo em conta, relativamente a cada partici-
pante, o respectivo salário e o número de anos de carreira
ao serviço da empresa;

d) Por último, se, assegurados os direitos referidos nas alíneas
anteriores, através de estudo actuarial, existir algum valor
remanescente, este será utilizado para aumentar as respecti-
vas pensões.

3 � A extinção do Fundo deve ser precedida de autorização do
Instituto de Seguros de Portugal.

ARTIGO 17.º

Dissolução ou cessação de actividade
do associado

1 � A dissolução ou cessação de actividade do Associado não fará
operar a extinção do Fundo, se a responsabilidade pelo financiamen-
to do plano for assumida por uma outra entidade.

2 � Caso contrário, o Fundo será extinto, com observância do
modo definido no n.º 2 do artigo 16.º
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ARTIGO 18.º

Dissolução ou cessação da actividade da entidade gestora

A dissolução ou cessação da actividade da entidade gestora deverá
ser por esta notificada ao associado, com uma antecedência mínima
de 90 dias, cabendo-lhe assegurar a transferência de gestão do Fundo
para outra entidade gestora.

1 de Dezembro de 2002. � Pela Companhia Portuguesa de Resse-
guros, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela CGD Pensões � Socieda-
de Gestora de Fundos de Pensões, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.)

3000100160

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 87, de 12
de Abril de 2003, a p. 8057, foi publicado com inexactidão o aumen-
to do capital social referente à escritura de rectificação da Câmara
Municipal de Valongo.

Assim, onde se lê «€ 9 975,56» deve ler-se «€ 9 975,96».
3000100287
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4. Empresas � Registo comercial
PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

FINCAPÉ � COMÉRCIO DE CALÇADO,
ACESSÓRIOS E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 559/20030131; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20030131; pasta n.º 12 559.

Certifico que, por escritura de 20 de Janeiro de 2003, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FINCAPÉ � Comércio de Calçado,
Acessórios e Marroquinaria, L.da com sede na Avenida de França,. 832,
cave esquerda, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de calçado, acessórios e
marroquinaria.

ARTIGO 3.º

Que a sociedade tem o capital social integralmente realizado em
dinheiro de 5000 euros, representado por duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Hernâni de Jesus
Basto Valente e Cristina Maria Magalhães Moreira Valente.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios e quando a favor de es-
tranhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios desde já no-
meados gerentes.

§ único. A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos com as assinaturas de dois gerentes; porém para os documen-
tos de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes poderão ainda:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis, inclusive

veículos automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, bem como dar ou

tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos, da ou para a sociedade.

ARTIGO 7.º

Não é permitido aos gerentes, por si ou por procurador, obrigar a
sociedade em fianças, letras de favor e outros contratos estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Nos casos de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continuará com o sócio ou sócios sobrevivos
e os herdeiros do falecido ou representante legal do interdito, deven-
do aqueles nomear um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se conservar indivisa.

ARTIGO 9.º

Os lucros depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais quando a lei não determinar prazos ou outras
formalidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

 Está conforme.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000197864

DR. JORGE SPRATLEY � CLÍNICA O. R. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 556/20030129; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/20030129; pasta n.º 12 556.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2002, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dr. Jorge Spratley � Clínica O. R. L., L.da,
e tem a sua sede na Rua de Dom Cristóvão da Gama, 88, freguesia de
Aldoar, concelho do Porto.

1 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas ou encerradas sucur-
sais, agências ou delegações em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
de otorrinolaringologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro e inteiramente realizado, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas sendo uma no valor
nominal de 4750 euros pertencente ao sócio Jorge Eduardo de Freitas
Spratley, e outra no valor nominal de 250 euros pertencente à sócia
Maria Pia Hitzemann César Machado Spratley.

ARTIGO 4.º

A gerência social, fica afecta ao sócio Jorge Eduardo de Freitas
Spratley, desde já designado gerente, ficando a sociedade obrigada em
todos os seus actos e contratos, com a assinatura do gerente.

1 � Em ampliação dos seus poderes normais, o gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Tomar de trespasse qualquer estabelecimento;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, alterar ou rescindir os

respectivos contratos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo do seu titular;
b) Se for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa falida ou

insolvente ou se, por qualquer forma for sujeita a arrematação judicial;
c) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio.
2 � A amortização da quota será efectuada pelo valor apurado no

balanço elaborado para o efeito.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consentimento da
sociedade a quem é conferido o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios em segundo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o valor do capital social, mediante deliberação dos
sócios em assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

2 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 1000197862

VILA DO CONDE

ALVES & FILHOS � SERRAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1132/901004; identificação de pessoa colectiva n.º 502427680;
data da apresentação: 280602.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198012

CONSTRUMENVA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2524/990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504426761;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198011

CARTONAGEM CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2013/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503827967;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198010

BOVIDIFUSÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2564/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504689517;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198009

SOUSA DIAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2307/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504179268;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198008

TRACTORAVE � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 517/810924; identificação de pessoa colectiva n.º 500206140;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198007

CITOVE � CENTRO DE INSPECÇÕES TÉCNICAS
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1656/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503244201;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198006

MARTONVEST � CONFECÇÕES DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3157/010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505757770;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198005

JOAQUIM MARTINS DA SILVA NOGUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2717/20000706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504531832; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198004

VERCOR � ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1462/930322; identificação de pessoa colectiva n.º 502150440;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

7 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198003

FELIZ PESCA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2284/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504183567;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

7 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198002

MOLA OLIVARUM � CULTURA E PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3168/011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505719649;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

7 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198001

CAPAHERTZ � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2533/990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504508324;
data da apresentação: 270602.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

7 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197999

ILUMINAR II � CENTRO TERAPÊUTICO
E PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2914/010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505228165;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197998

IVO RAMOS ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1110/900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502403217;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197996

LAPERLUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3050/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505655497;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197995

CENTRO DE BIOESTÉTICA MARIA JOSÉ RUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2204/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504035118;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197994

CONFECÇÕES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1050/891106; identificação de pessoa colectiva n.º 502248467;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197991

USOCONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1162/910507; identificação de pessoa colectiva n.º 502054204;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197990

ILUMINAR � GABINETE TERAPÊUTICO PSICOPEDAGÓGICO
PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1988/961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503759996;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197989

IMOSOBOA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2809/20001211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505238101; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197988

TECNOLIFT � ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2730/20000810; identificação de pessoa colectiva
n.º 505009900; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197986

CARCENTER � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2690/20000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505022362; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

 25 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197985

AUTO REPARADORA S. NOGUEIRA & FILHOS
REPARAÇÕES DE MECÂNICA, CHAPEIRO

E PINTURA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2759/20000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 504983636; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

 25 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197984

TICO TICO � BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 865/871203; identificação de pessoa colectiva n.º 501907092;
data da apresentação: 280602.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197906

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
DE IRMÃOS ARAÚJO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 755/860407; data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197905

TOPOCONDE � TOPOGRAFIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2662/20000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504914200; data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197903

CASALINHOS & SILVA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1816/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503492922;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197901

HERMÉTICA � INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2044/970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503565563;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197895

M. AMORIM & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3053/010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505564335 data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197892

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MANUEL MOREIRA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1906/960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503627208;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198094

DOMINGO CACHADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2991/010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505591111;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198093

ACH BRITO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2895/010409; identificação de pessoa colectiva n.º 500007616;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198092

AUTO PNEU ARVORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1754/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503421928;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198091

SCANHEAT � IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE SALAMANDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2517/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504545515;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000198104

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE GRUPO IRMÃOS BALAZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2091/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503973424;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000198103

VÍTOR CÉSAR & MARLENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1850/951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503556254;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000198102
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ADELIROSA � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1229/901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502466995;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000198101

A. FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 289/770510; identificação de pessoa colectiva n.º 500629234;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198100

A. C. B. R. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOALHARIA
E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2148/971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503973378;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pela Ajudante,(Assinatura ilegível.)
1000198099

RAMOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 118/660412; identificação de pessoa colectiva n.º 500141550;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197889

VIEIRA DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 800/861203; identificação de pessoa colectiva n.º 501750835;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197887

BRAVISA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2705/20000612; identificação de pessoa colectiva n.º 505001276;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197883

COMADAVE � COMÉRCIO DE MADEIRAS DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 895/880505; identificação de pessoa colectiva n.º 501975020;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197880

MORAIS DO VALLE & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2571/991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504616447;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197877

PROCARRO � SOCIEDADE COMERCIAL ACESSÓRIOS
E PEÇAS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1062/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502275251;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197875

JOCID � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1872/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503578142;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197874

GUIMARÃES & MACHADO CUNHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2417/990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504389092;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197871

T & P � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2037/970206; identificação de pessoa colectiva n.º 502415258;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197868

A. LEITE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 339/780321; identificação de pessoa colectiva n.º 500748683;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198031
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J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198030

SOARES GONÇALVES & ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2682/20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504975536;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198029

SUCATAS BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1971/960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503712469;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198023

BARROSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2334/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 502301414;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198021

MANUEL FONSECA & COSTA � SISTEMAS
HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2596/991224; identificação de pessoa colectiva n.º 504821288;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198020

GOOD FRIEND�S � CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2790/20001120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505178125; data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198019

IRMÃOS GOMES � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DO GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 960/881227; identificação de pessoa colectiva n.º 502084502;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000198000

GEEMECÊJOTA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1921/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 502523336;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197993

COMPANHIA INDUSTRIAL DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1031/890802; identificação de pessoa colectiva n.º 502198761;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197902

ARTE DOM MENDO � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1619/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503195227;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197900

EURORIBOL � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2581/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504711997;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197898

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO CASA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1732/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364100;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197897

PÁTEO DO MAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2661/20000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504697765; data da apresentação: 280602.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197894

OLIVEIRA & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1025/890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502196530;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197891

IMUSO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2452/990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504567713;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197888

GAIVOTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 776/860901; identificação de pessoa colectiva n.º 501578536;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197885

CALÇADA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1060/900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502272988;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197884

ESFERA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1290/920228; identificação de pessoa colectiva n.º 502714360;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197881

PAULO SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1247/911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502688408;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197879

INÊS & VICTOR � CONFECÇÕES E MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3188/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505716097;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197904

LEONEL MESQUITA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1356/920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502822660;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197899

FERNANDO DA SILVA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3025/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505590468;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197960

DOMINGOS MOURA � CONTABILIDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1318/920422; identificação de pessoa colectiva n.º 505749768;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197957

SOCIEDADE AGRÍCOLA AMADO GUIMARÃES
QUINTA DA PALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2229/980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504089609;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197954

ALVES & FILHOS � SERRAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1132/901004; identificação de pessoa colectiva n.º 502427680;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197952

LADRILHEU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3037/010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505694190;
data da apresentação: 270602.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20039700

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197950

CONSTRUÇÕES MANUEL SOUSA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2950/010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505503760;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197947

MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 587/820908; identificação de pessoa colectiva n.º 501360646;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197945

ODE � GESTÃO, ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2024/970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503811599;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197943

CARPINTARIA ANTÓNIO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1740/950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503368474;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197940

ROMARSE � MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2439/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504357360;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197938

AZEVEDO & AZEVEDO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 177/720125; identificação de pessoa colectiva n.º 500040168;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197975

TUBISOLDA � TUBAGENS INDUSTRIAIS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2271/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504124129;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197973

CONSTRUÇÕES CAMPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3019/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505587483;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197971

MANUEL S. SOUSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3178/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505654113;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197969

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2943/010526; identificação de pessoa colectiva n.º 505509342;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197968

AUTOCAR � J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 952/881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502073586;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197966

QUINTAS & IRMÃO � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1390/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502863862;
data da apresentação: 270602.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197964

CLÁUDIA � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1219/911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502627662;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197963

CONSTRUÇÕES CAMPOS, RIBEIRO & FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2199/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504033417;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197961

CONSTRUÇÕES HABISOLNADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3131/010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505677687;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197959

PAVIAVE � PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1855/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503556203;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197958

VENTURA & FILHOS � CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2257/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504108077;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197956

CUNHA & SANTOS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3040/010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505954073;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197955

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FARIATO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1560/931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503097900;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197953

ANTÓNIO SANTOS PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 176/711220; identificação de pessoa colectiva n.º 500026394;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197951

CONSTERMO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1397/921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502576022;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197949

ELECTRO ESCOVAS � FABRICO E COMÉRCIO
DE ESCOVAS DE CARVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1939/960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503678732;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197946

CRISABEL � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1308/920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502740833;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197944

MÁRMORES & GRANITOS, J. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2459/990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504596616;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197942

TRANSPORTES MERCADORIAS ALBERTO COSTA
& CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1800/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503471380;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197941

CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA DAS CAXINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1241/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502506717;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197939

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE PIGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2865/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505312239;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197937

CANPED � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2919/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505408627;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197936

BARRETO PACHECO VIEIRA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 575/820719; identificação de pessoa colectiva n.º 501302697;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

14 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000197935

GUEDES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2767/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 505023920; data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197896

GABIÁRVORE � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3137/010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505702029;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197893

C. M. TIR � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2088/970507; identificação de pessoa colectiva n.º 501592369;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197890

CAPI � COOPERATIVA DE APOIO PEDAGÓGICO SOCIAL
E INDIVIDUALIZADO, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 11/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505211394; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197886

RIMAUVIC � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3171/011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505754223;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197882

PINHO, MOREIRA & LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1785/950614; identificação de pessoa colectiva n.º 502828218;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197878

VÍTOR COSTA � SOFTWARE E HARDWARE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3136/010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505625857;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197876

SILVA, LAGO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2711/20001019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505048795; data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197873

VÍTOR LEITÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2866/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505306646;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197872

RUI MOURA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2646/20000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504902717;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197870

TINTAS ZAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1910/960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503627673;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197869

CRUZ & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 394/790424; identificação de pessoa colectiva n.º 500864756;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197867

J. A. NUNES � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2787/20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505043734;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197866

POVOACLIMA � COMÉRCIO DE MATERIAL SANITÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2500/990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504512129;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197865

TASQUINHO DE S. BRÁZ � PETISCOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2664/20000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504710648;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197863

ADEGA DA VARZIELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2322/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504183982;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197861

CENTRO DOS SOFÁS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2295/980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504159259;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197860

SÁ RIBEIRO & RIBEIRO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1610/940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503185078;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000197859

DENTE NATURAL � LABORATÓRIO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1734/950301; identificação de pessoa colectiva n.º 502486180;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 1000197858

CLÍNICA DENTÁRIA � LUÍSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2365/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504285483;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000197857

ALBERTO FERNANDES BORGES ALVES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3054/010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505658887;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000197855

TORRES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1234/911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502644559;
data da apresentação: 27062002.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000197853

PICHELARIA ISMAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1104/900725; identificação de pessoa colectiva n.º 502392134;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197849

COSMARAL � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2236/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504082353;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197848

MÁRIO AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1981/961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503751430;
data da apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197847

MEDICODENTE � BARREIRO GOMES & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1072; identificação de pessoa colectiva n.º 502287144; data da
apresentação: 270602.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Margarida
Araújo. 1000197846

VILA NOVA DE GAIA

TRANSPORTES COSTA COUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 493/20021212; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20021212.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Maria Costa Macedo Couto, casada com Álvaro Bento Alves do
Couto, natural da freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia,
residente na Rua do Cruzeiro de São Vicente, 371, Pedroso, Vila Nova
de Gaia, contribuinte fiscal n.º 158132726, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 9166755, emitido em 28 de Setembro de 2001, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa da Direcção-Geral dos Registos
e do Notariado, constitui uma sociedade comercial por quotas que será
regulada pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Costa Couto, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Rua do Cruzeiro de São Vicente, 371,
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é indústria de transportes de aluguer em automóveis
ligeiros e pesados de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
da sua única sócia Maria Costa Macedo Couto e encontra-se integral-
mente realizado.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de 50 000 euros já foi depositado na con-
ta n.º 0556007267303 aberta na Caixa Geral de Depósitos de Olival,
Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por geren-
tes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-E do
Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designada a sócia única Maria Costa Macedo
Couto que declara não ser sócia de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas e pelo não sócio Emídio Bento Ferreira do Couto, de qual-
quer, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-se pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000197850
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SOGASTEL � INSTALAÇÃO DE GÁS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6878; identificação de pessoa colectiva n.º 504218190; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20030207.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi alterado o seguinte
registo:

Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de engenharia,
nomeadamente construção e manutenção electromecânica e civil
em instalações de gás e telecomunicações, construção e engenha-
ria civil.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

13 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425775

HELENA LUDOVICO & JOÃO LIBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7406; identificação de pessoa colectiva n.º 504510100; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/20030129.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

14 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425961

FILIPE GOMES & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 135; identificação de pessoa colectiva n.º 505416956;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030130.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Nuno Miguel Pereira Salgado, re-
núncia.

Data: 1 de Janeiro de 2003.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197982

EXPRESS IDEIA � COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6518; identificação de pessoa colectiva n.º 504136437; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20030130.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197981

CARPINTARIA ÂNGELO FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 994; identificação de pessoa colectiva n.º 505679078;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030130.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Maria da Graça Loureiro Pinto,
renúncia.

Data: 27 de Agosto de 2001.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197980

IRMÃOS VILA NOVA II � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 978; identificação de pessoa colectiva n.º 501075682; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 15/20021212.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Reforço: 100 563,00 euros, sendo 74 801,00 euros em reservas li-
vres subscrito na proporção e 25 762,00 euros em dinheiro, subscri-
to quanto a 7966,00 euros pelo sócio Filipe Fernando Vila Nova de
Azevedo Costa, 6247,00 euros pelo sócio António Vila Nova de Aze-
vedo Costa, 4942,00 euros pela sócia Beatriz Vila Nova Azevedo
Costa Carneiro, 5607,00 euros pela sócia Irmãos Vila Nova, L.da, e
quanto a 500,00 euros por cada um dos António Martins Carneiro
e Julieta Margarida dos Santos Leitão Costa, admitidos como novos
sócios.

Mais certifico que, foi a mesma transformada em sociedade anóni-
ma regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

 ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Vila Nova II � Indústria de
Confecções, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua das Hortas, lugar de Mira, da freguesia de Arcozelo
do concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá, sem dependência do consen-
timento de outros órgãos sociais mudar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, criar sucursais, filiais, dele-
gações, agências ou outras formas de representação social em qualquer
lugar do território nacional ou estrangeiro, bem como proceder ao
respectivo encerramento, e subscrever, adquirir ou ceder participa-
ções sociais noutras sociedades, ainda que de objecto diferente do
adiante indicado.

ARTIGO 4.º

1 � O objecto social consiste na produção e distribuição de ves-
tuário de todo o tipo, especialmente de jeans e de vestuário para horas
livres.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em
outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, regendo-se
pelos presentes estatutos e subsidiariamente, pela legislação apli-
cável.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros e está representado por 100 000 acções do valor no-
minal de 5 euros, cada uma.

2 � A administração pode, independentemente de deliberação dos
accionistas, aumentar o capital social, uma ou mais vezes, por entra-
das em dinheiro até ao montante de 500 000 euros.
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ARTIGO 7.º

1 � Mediante prévia solicitação da administração os accionistas pode-
rão efectuar prestações em dinheiro para além das entradas do capital social.

2 � Estas prestações, em tudo o que não for imperativamente dis-
posto de modo diverso, obedecerão a um regime idêntico ao das pres-
tações suplementares previstas na lei para as sociedades por quotas.

3 � Estas prestações tem como limite máximo total, 100 vezes o
valor do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser reci-
procamente convertidas nos termos da lei.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou
múltiplos de 1000 acções.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão a assinatura de dois administradores, podendo as assi-
naturas ser de chancela ou por eles autorizada ou por mandatários da
sociedade para os efeitos designados.

4 � As acções poderão ainda revestir forma meramente escritural,
sem incorporação em títulos.

5 � A assembleia geral deliberará sobre emissão de acções nos
termos do número anterior, fixando então se são abrangidas todas
ou apenas algumas categorias de acções, o regime que seguirão e a
eventual convertibilidade recíproca com as incorporadas em títulos.

ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações por lei, a sociedade poderá adquirir
acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que se mos-
trem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não tem quais-
quer direitos sociais, salvo o da participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

1 � Serão obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor
nominal as acções cujos títulos sejam penhorados, arrestados, arro-
lados ou envolvidos em qualquer providência judicial ou administra-
tiva que possa implicar posterior transmissão da respectiva
titularidade das acções.

2 � São obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor nomi-
nal e ou contabilístico, dos dois o menor, as acções, cujos títulos sejam
adjudicados ao cônjuge do titular por virtude de partilha decorrente de
divórcio, de separação judicial de pessoas e bens ou de separação judi-
cial de bens.

3 � O pagamento da contrapartida resultante da amortização de
acções nos casos previstos nos dois números anteriores será efectuado
no fim do segundo exercício, posterior à deliberação de amortização.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de acções ha-
vendo acordo com o respectivo titular quer quanto ao valor quer quanto
à data do reembolso.

ARTIGO 11.º

Os accionistas, na proporção directa das acções de que forem titula-
res, terão o direito de preferência para a aquisição de novas acções em
futuros aumentos de capital social, tais preferência e proporção aplicam-
-se identicamente no que respeita ao rateio de novas acções, relativa-
mente às quais aquele direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 12.º

O direito reconhecido no artigo anterior entende-se para ser exercido
dentro dos limites legais e sem prejuízo do que vier a ser estabelecido
pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações de qualquer natureza.

2 � A deliberação de emissão de obrigações deve fixar o montan-
te total, o número e a modalidade (nominativas ou ao portador) das
obrigações a emitir, o valor nominal de cada uma, a taxa e o modo de
pagamento dos juros, os prazos e as condições de reembolso, as ga-
rantias especiais das obrigações, se as houver, bem como quaisquer
outras características da emissão.

3 � As obrigações incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou múltiplos de 1000.

4 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

5 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritural,
sem incorporação em títulos, aplicando-se com as necessárias adap-
tações o previsto no n.º 4 do artigo 8.º

ARTIGO 14.º

Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, te-
rão preferência os accionistas, na proporção das acções que possuí-
rem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO III
Da administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

Conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade será exercida por
um conselho de administração composto por três a sete membros (sendo
três administradores executivos e os restantes administradores-delega-
dos que serão os titulares das direcções de organização e gestão, admi-
nistrativa e financeira, recursos humanos, e logística e comercial).

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral por quatro anos civis, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes e podem ser accionistas ou estranhos à sociedade.

3 � Os membros eleitos escolherão entre si o presidente e os dois
vice-presidentes.

4 � O conselho de administração poderá delegar num ou alguns
dos seus membros que então receberão o título de administrador-dele-
gado, a gestão corrente da sociedade e a execução das deliberações do
conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação que
os designar.

5 � Nas deliberações do conselho de administração, o presidente
goza em caso de empate de votação, de voto de qualidade.

6 � A assembleia que eleger os membros do conselho de adminis-
tração, pode dispensá-los da prestação de caução.

ARTIGO 16.º

A administração poderá nomear um secretário da sociedade efectivo
e um suplente, nos termos e para o exercício das funções previstas nos
artigos 446.º-A e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe confere a lei e os estatutos:

1 � Gerir todos os negócios e efectuar as operações relativas ao
objecto social;

2 � A aquisição, alienação, locação e oneração, para e da socieda-
de, de bens móveis e imóveis, estabelecimentos, participações sociais
e veículos automóveis, bem como celebrar contratos promessa que
tenha por objecto os mesmos bens;

3 � Celebração dos contratos de seguros e com instituições finan-
ceiras, incluindo empréstimos de médio e longo prazo e de locação
financeira;

4 � A representação em juízo e fora dele, a confissão, desistência
e transacção em quaisquer acções ou procedimentos judiciais e a cele-
bração de convenções de arbitragem;

5 � Qualquer administrador da sociedade fica expressamente proi-
bido de obrigar a sociedade em negócios de favor ou estranhos ao
objecto social, sendo nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos
praticados em violação desta norma e sendo o administrador respon-
sável pelos prejuízos que causar à sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar os seus poderes
de gestão corrente da sociedade e o da representação em juízo e fora
dele em um só ou mais dos seus membros.

2 � Por deliberação poderá, ainda, o conselho de administração en-
carregar uma ou mais pessoas para, em nome e por conta da sociedade,
como mandatários ou procuradores, desempenhar temporariamente ou
definitivamente, certos actos de gestão conferindo-lhes o respectivo
mandato em forma legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente para todos os seus actos e
contratos pelas assinaturas conjuntas de três administradores executi-
vos, Filipe Fernando Vila Nova Azevedo Costa, António Vila Nova
Azevedo Costa e Beatriz Vila Nova Azevedo Costa Carneiro.

2 � Para as seguintes categorias de actos, a sociedade também se
obriga do seguinte modo:

a) Ordens de transferência e outros movimentos de contas bancá-
rias entre contas da empresa ou entre contas de empresas do grupo,
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pela assinatura de um administrador executivo ou pela assinatura do
administrador titular da Direcção Administrativa e Financeira, ou pela
assinatura do administrador titular da Direcção de Logística e Comer-
cial, ou pela assinatura do administrador titular da Direcção de Orga-
nização e Gestão;

b) Emissão de cheques, ordem de transferências e outros movimen-
tos de contas bancárias, para contas não pertencentes à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos ou pela assi-
natura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da Direcção Administrativa e Financeira ou com
a assinatura do administrador titular da Direcção de Logística e Co-
mercial, ou pela assinatura conjunta de um administrador executivo
com a assinatura do administrador titular da Direcção de Organização
e Gestão;

c) Endosso de cheques e títulos de crédito, para depósitos em conta
da empresa, ou entre contas de empresas do grupo, pela assinatura
de um administrador executivo ou pela assinatura do administrador
titular da Direcção Administrativa e Financeira, ou pela assinatura
do administrador titular da Direcção de Logística e Comercial, ou
pela assinatura do administrador titular da Direcção de Organização
e Gestão;

d) Endosso de cheques e títulos de crédito, para terceiros, ao porta-
dor, ou para depósito em contas não pertencentes à empresa, pela
assinatura conjunta de dois administradores executivos, ou pela assina-
tura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do ad-
ministrador titular da Direcção Administrativa e Financeira, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da Direcção de Logística e Comercial, ou pela
assinatura conjunta de um administrador executivo com a assinatura do
administrador titular da Direcção de Organização e Gestão;

e) Celebração de contratos de seguros, pela assinatura de um admi-
nistrador executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos adminis-
tradores titulares das direcções, administrativa e financeira, logística
e comercial, organização e gestão de recursos humanos;

f) Celebração de contratos de ALD e leasing mobiliário, pela assi-
natura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer
um dos administradores titulares das direcções, administrativa e fi-
nanceira, logística e comercial, organização e gestão;

g) Celebração de contratos de serviços usuais da actividade da empresa,
pela assinatura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qual-
quer um dos administradores titulares das direcções, administrativa e finan-
ceira, logística e comercial, organização e gestão de recursos humanos;

h) Celebração de contratos de arrendamentos e de utilização de
estabelecimentos comerciais, pela assinatura conjunta de dois admi-
nistradores executivos ou pela assinatura conjunta de um administra-
dor executivo com a assinatura do administrador titular da Direcção
Administrativa e Financeira ou com a assinatura do administrador
titular da Direcção de Logística e Comercial, ou pela assinatura con-
junta de um administrador executivo com a assinatura do administra-
dor titular da Direcção de Organização e Gestão;

i) Celebração de contratos de trabalhos e de estágio, incluindo a
orgânica do Direito do Trabalho (excluindo situações pessoais e fa-
miliares), pela assinatura de um administrador executivo, ou pela as-
sinatura do administrador titular da Direcção de Recursos Humanos;

j) Para representar a empresa em processos judiciais relacionados com
o Direito do Trabalho e Relações Laborais (excluindo situações pessoais
e familiares), pela assinatura de um administrador executivo, ou pela
assinatura do administrador titular da Direcção de Recursos Humanos;

l) Para representar a empresas em processos judiciais, pela assina-
tura de um administrador executivo, ou pela assinatura de qualquer
um dos administradores titulares das direcções, administrativa e fi-
nanceira, logística e comercial, organização e gestão;

m) Actos de mero expediente, pela assinatura de um administrador
executivo, ou pela assinatura de qualquer um dos administradores titu-
lares das direcções, administrativa e financeira, logística e comercial,
organização e gestão e recursos humanos.

3 � Sempre que um administrador executivo seja cônjuge, descen-
dente ou ascendente, de algum administrador-delegado, as suas assina-
turas em conjunto não obrigam, nem vinculam a sociedade, em qual-
quer acto ou contrato e qualquer que seja o assunto.

4 � Pela assinatura de um só administrador quando o conselho de
administração, por deliberação em acta, lhe confira para tal os res-
pectivos poderes.

5 � Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo anterior e que sozinho tenha poderes bas-
tantes para o acto.

6 � Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número,
podem as assinaturas dos administradores executivos ou procuradores
ser substituídas pelas respectivas reproduções mecânicas.

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração, reúne-se, quando e onde o inte-
resse social o exigir, sob convocação verbal ou por escrito do respec-
tivo presidente ou de dois administradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante simples carta por si assinada, dirigida
ao presidente do conselho de administração e com indicação da data
da reunião.

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito por
um ano, reelegível e que terá um suplente.

ARTIGO 22.º

Compete ao fiscal único:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da Lei e do contrato de sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhes servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie
dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em
garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;
f) Verificar se os critérios valorimétricos adaptados pela sociedade

conduzem uma correcta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora,

contas e propostas apresentados pela administração;
h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da respectiva

mesa o não faça devendo fazê-lo;
i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato

da sociedade.

CAPÍTULO IV
Da assembleia geral

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto, correspondendo a cada 100 acções um voto.

2 � Para exercerem o seu direito de voto os accionistas têm,
até ao 8.º dia anterior ao da reunião, de depositar ou registar na
sede as acções ou fazer prova do seu depósito em instituição de
crédito.

3 � Os accionistas com direito a tomar parte nas assembleias ge-
rais poderão fazer-se representar nos termos da lei, podendo o man-
dato ser conferido por simples carta, telegrama, telex ou telefax, di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a identidade do
representante e a ordem de trabalhos até à hora da reunião.

ARTIGO 24.º

Os accionistas que possuírem, nas condições do artigo anterior, um
número de acções insuficientes para exercerem o direito de voto,
poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido a fa-
zerem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 25.º

1 � Salvo quorum especial exigido por lei, as assembleias ge-
rais considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde
que esteja presente ou representada, pelo menos, metade do capi-
tal social.

2 � Em segunda convocação de uma assembleia geral, pode deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o capital por eles representado.

3 � Na convocação de uma assembleia geral pode logo ser fixa-
da uma data de segunda reunião, para o caso de a assembleia não
poder reunir-se na primeira data marcada por falta de capital exigi-
do por lei.

4 � A convocatória pode efectuar-se por carta registada, enquanto
forem nominativas as acções da sociedade, devendo as cartas registadas
serem expedidas com uma antecedência mínima de 21 dias relativamen-
te à data da reunião.

ARTIGO 26.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, eleitos quadrienalmente em assembleia
geral.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral dos accionistas ou uma comissão de accionistas
por esta nomeados poderá, anualmente, fixar as remunerações, ou
gratificações, de cada um dos membros dos órgãos sociais, podendo
fixar uma remuneração certa ou uma percentagem dos lucros do exer-
cício, cujo valor global, será por ela determinado.
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CAPÍTULO V
Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 28.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir, anualmente, para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

quando a assembleia seja o órgão competente para isso;
b) Deliberar sobre a proposta da aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso, e embora esses assuntos não constem da
ordem do dia, proceder à distribuição dentro da sua competência, ou
manifestar a sua desconfiança quanto a administradores e directores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 29.º

Da assembleia geral no artigo anterior, a apreciação da administra-
ção e fiscalização da sociedade deve concluir ou por uma deliberação
de confiança em todos ou alguns órgãos de administração e fiscaliza-
ção e respectivos membros ou por destituição de algum ou alguns
destes.

ARTIGO 30.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e dos lucros
líquidos verificados serão distribuídos aos accionistas, salvo se, tendo
em vista o desenvolvimento futuro da sociedade, a assembleia geral
deliberar diferentemente.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 31.º

Havendo dissolução, será liquidatário qualquer um dos administra-
dores que compõe o conselho de administração que ao tempo estiver
em exercício, a menos que tratando-se de dissolução extra judicial, o
contrário seja deliberado por accionistas possuidores de três quartos
do capital.

ARTIGO 32.º

Os membros dos corpos sociais devem manter-se no exercício das
suas funções enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

ARTIGO 33.º

Para o quadriénio 2002/2005, ficam desde já designados os seguin-
tes elementos dos corpos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Armando Oliveira da
Costa Dias, contribuinte n.º 158594487, casado, residente na Rua do
Castelo, 174, da cidade da Trofa; vice-presidente: Dr.ª Cristina Maria
Martins Rodrigues, casada, contribuinte n.º 207184283, residente na
Rua do Padre António Vieira, 32, 2.º, direito, Pedrouços, Maia;
secretário: Marília da Silva Maia, contribuinte n.º 216382599, soltei-
ra, maior, residente na Rua 2, lugar de Sapugal, da freguesia de Fradelos,
do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Conselho de administração � administradores executivos: Filipe
Fernando Vila Nova Azevedo Costa � presidente; António Vila Nova
Azevedo Costa, vice-presidente; Beatriz Vila Nova Azevedo Costa
Carneiro, vice-presidente; administradores-delegados: Julieta Margarida
dos Santos Leitão Costa, contribuinte n.º 193697742, casada, residen-
te na Rua de Costa Ferreira, 50, 4.º, direito, Edifício Opala, da cidade
da Trofa, titular da Direcção Administrativa e Financeira; Dr. José
Miguel Rosa Duarte, contribuinte n.º 210745630, casado, residente na
Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 58, 6.º, poente, Braga, titu-
lar da Direcção de Organização e Gestão; António Martins Carneiro,
contribuinte n.º 192097539, casado, residente no lugar da Boavista
da freguesia de Fradelos do concelho de Vila Nova de Famalicão, ti-
tular da Direcção de Logística e Comercial; Dr.ª Idília Gonçalo Lopes
Lourenço de Jesus Ramos, contribuinte n.º 187019215, casada, resi-
dente na Rua do Major Botelho Moniz, 413, bloco 1, 2.º, esquerdo,
posterior, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, titular da Direcção de Re-
cursos Humanos.

Para o ano 2002, ficam desde já designados os seguintes elementos
dos corpos sociais:

Fiscal único efectivo: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas com o n.º 95, representada por Dr. Jorge Manuel Araújo
Beja Neves, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas com
o n.º 746, residente nas Amoreiras, Torre 1, 7.ª, 1070-101 Lisboa; fiscal
único suplente: Freire, Loureiro & Associados, inscrito na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas com o n.º 45, representada por Dr. Carlos

Loureiro, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas com o
n.º 572, residente nas Amoreiras, torre 1, 7.ª, 1070-101 Lisboa.

Para o ano 2003, ficam desde já designados os seguintes elementos
dos corpos sociais:

Fiscal único efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 57, representada pelo
Dr. António Manuel Pinheiro Fernandes, inscrito na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas com o n.º 993, residente na Rua do Dr.
Bernardo Sequeira, 50, 2.º, sala AP, 4710-358 Braga; fiscal único
suplente: Dr. Manuel José Rodrigues Cunha Pereira, inscrito na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 971, residente no
lugar da Senra, Geme, apartado 72, 4730 Vila Verde.

(Assinaturas ilegíveis.)
O Notário, (Assinatura ilegível.)

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197978

CAFETARIA AMAZÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6822; identificação de pessoa colectiva n.º 504206710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (of.) 20/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Carlos Alberto Nogueira dos San-
tos, renúncia.

Data: 17 de Julho de 2002.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425872

ILÍDIO PAIVA � ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2149; identificação de pessoa colectiva n.º 503182796;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Ilídio Gomes de Paiva, renúncia.
Data: 2 de Janeiro de 2003.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425880

HERNANI JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 598; identificação de pessoa colectiva n.º 502834030; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Janeiro de 2003.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425937

ABRILARME � MATERIAL DE ALARME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1257; identificação de pessoa colectiva n.º 502989670; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 75 000,00 euros em dinheiro, subscrito por todos os sócios.
Capital: 100 000,00 euros.
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Sócios e quotas:
1) Manuel da Silva Abreu � 50 000,00 euros.
2) Hélder Manuel Maganinho Abreu � 50 000,00 euros (bem próprio).

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425902

DAVID & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 381; identificação de pessoa colectiva n.º 501190759; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1995.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425910

J. C. SANTOS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PARAFARMÁCIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8692; identificação de pessoa colectiva n.º 504877801; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigos alterados: 1.º e 2.º
1.º

A sociedade adopta a firma J. C. Santos � Distribuição de Produtos
Alimentares, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Avenida da Repúbli-
ca, 1236, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O seu objecto consiste em distribuição, comércio por grosso e a
retalho de bebidas e de produtos alimentares e representações. Im-
portação e exportação.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425929

ANTÓNIO AMARAL PAIVA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 585; identificação de pessoa colectiva n.º P506451437; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030128.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação António Amaral Paiva � So-
ciedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Campo Novo, 87 (lugar
do Picão), freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão criar sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto actividades de limpeza, actividades de
reparação, acabamentos e outras obras inerentes à construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, pertencente ao sócio António Amaral Paiva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao único
sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender bens imóveis e móveis, incluindo veículos
automóveis;

b) Dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

c) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-
rar ou rescindir os respectivos contratos;

d) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária
ou imobiliária;

e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Declarou ainda a outorgante: que a Sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade para o que a gerência fica desde já autori-
zada a celebrar quaisquer negócios em seu nome bem como fica auto-
rizada a levantar o montante do capital social depositado para fazer
face a despesas de constituição e início de actividade.

Documentos de apoio ao presente documento particular:
a) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

P506451437.
b) Certificado de admissibilidade da firma emitido em 6 de Janeiro

de 2003 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
c) Duplicado da guia de depósito efectuado no Banco Totta &

Açores em 16 de Janeiro de 2003, agência de Canidelo, em Vila Nova
de Gaia.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425686

NUMO � CONSULTADORIA DE APOIO AO NEGÓCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 586; identificação de pessoa colectiva n.º P 506307450;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20030128.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NUMO � Consultadoria de Apoio
ao Negócio, L.da, com sede na Rua de Álvares Cabral, 54, sobreloja,
escritório 9, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultadoria
a pessoas colectivas e a pessoas singulares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Cardoso Peixoto e
outra de 100 euros, pertencente à sócia Sandra Mónica Vidal Rebelo
Peixoto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de ambos os geren-
tes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade, até
ao montante de 15 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devolverá
aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.
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ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tendem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a todos re-
presente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.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 insolvente, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, mediante deliberação de
assembleia geral tomada por maioria simples.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425678

JOMIMA � IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1372; identificação de pessoa colectiva n.º 503048330; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 31/20020123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º, do Capítulo II.
Reforço: 5 024 100$ por incorporação de suprimentos.
Capital: 50 000,00 euros, dividido em 10 000 acções de 5,00 euros

cada uma.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197781

FAMARCO � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO TERMODINÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 591; identificação de pessoa colectiva n.º 503021075; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 12/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Corpo do 1.º, corpo do 5.º e seu § 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FAMARCO � Comércio e
Manutenção de Equipamento Termodinâmico, L.da, tem a sua sede
na Rua da Palmeira, 393, freguesia de Mafamude, concelho de Vila
Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Agostinho da Cruz Marques e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Luísa
Vieira Marques.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, já nomeados
gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os actos, contratos ou documentos que envolvam responsabili-

dade, incluindo a compra ou venda de viaturas automóveis de e para
a sociedade, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, excepto
para os actos de mero expediente em que é suficiente a assinatura de
qualquer dos gerentes.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197780

XANUSTA � COMÉRCIO DE FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5426; identificação de pessoa colectiva n.º 503890103; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/20030130.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação.
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Jorge Almeida da Silva.
2) Joaquim Alexandre Almeida da Silva, cada um com 2500,00 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197779

SNAME � SERVIÇO NACIONAL DE AVARIAS,
MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 756; identificação de pessoa colectiva n.º 502275790; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20030131.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197778

DAVID, DOMINGOS & MELO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7062; identificação de pessoa colectiva n.º 504294894; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030131.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Grupo Modicus, Sandim, Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197777

GRILIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3811; identificação de pessoa colectiva n.º 503548774;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/20030131.

Certifico que foi aumentado o capital com 25 060,11 euros em dinheiro.
Mais certifico que foi alterado o artigo 6.º, passando a ter a seguin-

te redacção:
ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro e é representado por 5000 acções,
com o valor nominal de 10 euros cada uma.

2 � As acções são representadas por títulos de 10, 20, 50, 100,
500 e 1000 acções.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197776
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CAVIPOR � CAVES VINÍCOLAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 13 335; identificação de pessoa colectiva n.º 500129053;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 19 e 20/20030214.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções de gerente de António Gonçalves Monteiro,
óbito, em 8 de Dezembro de 2002.

Designação de gerente: António Pedro Vieira Gonçalves Monteiro,
casado, residente na Rua de Marta Mesquita da Câmara, 199, rés-do-
-chão, hab. 8, Porto.

Data: 18 de Janeiro de 2003.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197775

ROLFER � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 850; identificação de pessoa colectiva n.º 501231021; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 19/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
525 000,00 euros por incorporação de reservas livres.

Mais certifico que foi a mesma transformada em sociedade anóni-
ma regendo-se pelo contrato seguinte:

Pacto social

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ROLFER � Comércio de
Máquinas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Rua da Urtigueira, 191, freguesia de
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, mas esta poderá ser deslocada
para qualquer outro local dentro do concelho ou concelhos limítro-
fes, precedendo nesse sentido simples deliberação do conselho de ad-
ministração.

2 � Pode igualmente o conselho de administração deliberar, criar
ou extinguir quaisquer formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro, designadamente sucursais, agências ou delegações.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação e comércio de máqui-
nas, rolamentos, transmissões, material de soldadura, equipamentos e
acessórios para a indústria, agricultura e automóveis.

ARTIGO 4.º

Pode a sociedade adquirir e alienar livremente participações no
capital de outras sociedades incluindo sociedades de responsabilidade
ilimitada, ainda que reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos
complementares de empresas e em associações em participação, ain-
da que o objecto de uma e outras não apresente nenhuma relação,
directa ou indirecta, com o seu próprio objecto social principal.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e preferência
dos accionistas

ARTIGO 5.º

O capital social, que se encontra integralmente subscrito e realiza-
do, é de 600 000 euros e está dividido em 120 000 acções de valor
nominal de 5 euros.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não,
reciprocamente convertíveis a requerimento e à custa dos accionistas.

2 � A totalidade ou partes das acções da sociedade poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos.

3 � As acções tituladas podem ser incorporadas em títulos de 1,
10, 20, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto nos ter-
mos do artigo 341.º do Código das Sociedades Comerciais e acções
preferenciais remíveis nos termos do artigo 345.º do mesmo código
sendo as respectivas condições fixadas pelo órgão que deliberar a
emissão.

5 � Por deliberação social aprovada com votos correspondentes à
maioria qualificada de 75% do capital social poderão ser efectuadas
prestações acessórias, a título gratuito, para além da entrada do capi-
tal social até 10 vezes o montante deste.

6 � Poderão ser emitidas acções com prémio de emissão, em
montante a determinar pelo órgão que determinar a emissão.

7 � A eventual emissão de uma ou mais categorias de acções de
entre as mencionadas nos parágrafos anteriores será denominada por
um específico número de série diferenciativo das restantes categorias.

8 � As acções que sejam objecto de nomeação à penhora, de rei-
vindicação da posse ou de execução poderão ser amortizadas pela
sociedade, após deliberação do conselho de administração, nos ter-
mos do artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais e pelo res-
pectivo valor nominal.

9 � Os títulos representativos das acções, serão assinados por um
administrador, podendo a assinatura ser reproduzida por meios mecâ-
nicos desde que autenticada com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão das
acções nominativas. Se este direito de preferência não for exercido
por qualquer dos accionistas, a transmissão de acções ficará  subordi-
nada ao consentimento prévio da sociedade, a prestar por deliberação
do conselho de administração.

2 � O consentimento previsto no número anterior poderá ser
recusado com fundamento em qualquer interesse social relevante.

3 � Para os fins do § 1.º, o accionista interessado em transmitir
as suas acções deverá informar a sociedade por meio de carta regista-
da com aviso de recepção dirigida ao conselho de administração, e
endereçada para a sede social, na qual identificará o transmissário e
especificará todas as condições da projectada transmissão. O conse-
lho de administração deverá notificar imediatamente todos os outros
accionistas, da recepção da referida comunicação e do seu conteúdo,
por carta registada com aviso de recepção.

4 � Os accionistas devem comunicar a decisão de exercer o seu
direito de preferência no prazo de 30 dias a contar da recepção da
comunicação prevista no número anterior.

5 � Caso um ou mais accionistas não exerçam o seu direito de
preferência no prazo previsto no número anterior, a transmissão de
acções poderá efectuar-se a favor dos restantes accionistas, que o
exerçam.

6 � Se nenhuma comunicação for enviada no prazo previsto no
n.º 4, o conselho de administração pronunciar-se-á no prazo de 30 dias
sobre se a sociedade consente ou não na transmissão, sob pena de se
tornar livre a transmissão.

7 � A comunicação da decisão do conselho de administração será
efectuada por meio de carta registada com aviso de recepção,
endereçada para o domicílio do accionista constante do livro de re-
gisto de acções.

8 � No caso de recusa lícita do consentimento, a sociedade fará
adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e paga-
mento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

9 � Sendo a transmissão a título gratuito ou provando a sociedade
existir simulações do preço, a aquisição far-se-á pelo valor real das
acções, a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

10 � A limitação à transmissão de acções prevista neste
artigo aplica-se tanto á transmissão mortis causa, como à transmis-
são entre vivos, quer a título oneroso, quer a título gratuito, com
excepção, porém, em qualquer caso, das transmissões entre accionis-
tas, cônjuges, ascendentes e descendentes, as quais serão sempre li-
vres, independentemente do consentimento da sociedade.

11 � As limitações previstas no presente artigo deverão ser trans-
critas nos títulos das acções respectivas, sob pena de ser inoponível a
adquirentes de boa fé.

12 � As acções ao portador são livremente transmissíveis.
13 � A sociedade poderá emitir obrigações nominativas ou ao

portador, nos termos da lei bem como commercial paper ou outros
títulos de financiamento sendo as suas emissões deliberadas pelo con-
selho de administração.

14 � Os accionistas terão o direito de preferência na subscrição
de obrigações, na proporção das acções de que forem titulares.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações mais convenientes para o interesse social e
que forem permitidas por lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Os accionistas deliberam nos termos da lei, designadamente atra-
vés de assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá anualmente para a provação das con-
tas e sempre que for convocada por, pelo menos, 5% do capital social
ou a requerimento do conselho de administração ou do fiscal único.

2 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito a voto.

3 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
por um secretário.

4 � As convocatórias serão feitas por carta registada com aviso de
recepção dirigida aos accionistas possuidores de acções nominativas e
por publicação, nos termos da lei, quando existam acções ao portador.

5 � A assembleia geral reunirá no local da sede social ou noutro se
e sempre que o presidente do conselho de administração o entenda
por conveniente.

6 � As assembleias gerais funcionarão em primeira convocatória
com a presença de accionistas que representem pelo menos 50% do
capital social e em segunda convocatória com o número de accionis-
tas presente e seja qual for o capital social por eles representado.

7 � As deliberações referentes a alteração do contrato, fusão, ci-
são, transformação, dissolução da sociedade, aumentos de capital, a
supressão ou limitação do direito de preferência, dependem da apro-
vação da maioria qualificada de 75% do capital social.

ARTIGO 11.º

1 � Terão direito a participar na assembleia, os accionistas que
detenham, pelo menos, 500 acções averbadas ou depositadas numa
instituição de crédito ou registadas nos termos legais, até 15 dias an-
tes da reunião ou ainda, no caso de acções ao portador não registadas
façam prova da sua posse dentro do mesmo prazo.

2 � Em assembleia geral cada 500 acções concedem direito a um voto.
3 � Os accionistas sem direito de voto não podem assistir às

assembleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem e faze-
rem-se representar para o efeito nos termos legais aplicáveis.

4 � Os membros do conselho de administração ou o fiscal único
que não sejam accionistas poderão participar nas reuniões da assembleia
geral mas sem direito a voto.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um ou três membros os quais podem
ser ou não accionistas da empresa para exercer o seu mandato por
um período de três anos, sem limite de mandatos, e considerados
empossados, logo que eleitos, sem dependência de outras formalida-
des, salvo diferente imposição legal.

2 � Em caso de impedimento permanente e definitivo de qualquer
administrador, o conselho de administração designará um substituto
cujas funções durarão até ao termo do período de tempo para o qual
o administrador for eleito.

3 � O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por trimestre e, extraordinariamente, sempre que para tal seja regular-
mente convocado pelo seu presidente ou dois dos seus administradores.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais latos pode-
res de gestão e administração da actividade social, sem qualquer limi-
tação e ainda a representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa
e passivamente.

2 � Entre os poderes do conselho de administração compreen-
dem-se nomeadamente, e para além daqueles outros que são atribuí-
dos por lei, os de:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo viaturas e participações em outras sociedades nos
termos do artigo 4.º;

b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer instalações,
trespassá-las outorgando os respectivos contratos;

c) Contrair quaisquer empréstimos ou financiamentos;
d) Subscrever quaisquer contratos de locação financeira mobiliária

ou imobiliária, ou, ainda, de locação operacional de bens de equipa-
mento, instalações ou outros necessários à prossecução do objecto
social;

e) Celebrar todos e quaisquer actos e negócios jurídicos, com a res-
salva do disposto no artigo 29.º do Código das Sociedades Comerciais,
no interesse da sociedade, outorgar e assinar quaisquer contratos, che-
ques, letras, livranças, avales, fianças, abonações e outros títulos e
actos semelhantes;

f) Decidir sobre a admissão de pessoal e sua remuneração;
g) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais e

comprometer-se em arbitragens;
h) Financiar ou prestar garantias a sociedades participadas ou asso-

ciadas ou nas quais a sociedade tenha interesses que justifiquem tais
financiamentos ou prestações de garantias;

i) Delegar parte ou a totalidade dos seus poderes em um ou vários
dos seus membros, nomeadamente escolhendo um ou mais adminis-
tradores-delegados;

j) Nomear mandatários ou procuradores, definindo as matérias de
administração, devendo tudo constar da respectiva acta.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral, ao eleger um administrador, poderá delibe-
rar que, antes de entrar no exercício, este tenha de prestar caução
para garantia das eventuais responsabilidades em que, no exercí-
cio do cargo, venha a constituir-se para com a sociedade, por
qualquer das formas admitidas na lei e no montante que a vier a
determinar.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração, ou

duas assinaturas dos outros administradores ou pela assinatura conjun-
ta de um administrador e de um mandatário ou procurador nos ter-
mos do respectivo mandato;

b) Pela assinatura de um procurador com poderes especiais;
c) Pela assinatura de um qualquer administrador para efeitos de mera

representação junto de organismos públicos ou privados e para os actos
de mero expediente.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
terá um suplente, nos termos da lei, sendo ambos eleitos pela
assembleia geral por períodos de três anos, renováveis por uma ou
mais vezes.

2 � O fiscal único e o suplente terão que ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 17.º

1 � As remunerações dos elementos que constituem o conselho
de administração e o fiscal único serão estabelecidas anualmente pela
assembleia geral podendo consistir em remuneração fixa ou variável.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão de
accionistas a fixação de remunerações.

CAPÍTULO VI
Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, líquidos de resulta-
dos transitados negativos, terão a seguinte aplicação:

a) 5% para fundo de reserva legal, enquanto não estiver preenchido;
b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar, por maioria sim-

ples, para quaisquer reservas;
c) Atribuição eventual ao conselho de administração de uma per-

centagem não superior a 15% dos lucros líquidos;
d) O restante para dividendos aos accionistas.
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CAPÍTULO VII

Dissolução, liquidação e disposições gerais

ARTIGO 20.º

A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposições da
lei e das deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Para litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus herdei-
ros ou representantes, ou a quaisquer membros dos órgãos sociais é
competente o foro da Comarca da sede social, com expressa renúncia
a qualquer outro.

ARTIGO 22.º

A sociedade assume os direitos e obrigações de todos e quaisquer
negócios jurídicos que tenha celebrado na sua anterior forma jurídica.

ARTIGO 23.º

Ficam desde já designados para o triénio de 2003 a 2005, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

a) Assembleia geral: presidente � José Fernando Martins Pereira
de Araújo, casado, portador do bilhete de identidade n.º 3839611, de
25 de Março de 1999 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
residente na Rua de Soares dos Reis, 1112, 4.º, esquerdo, freguesia de
Mafamude, Vila Nova de Gaia; secretária: Dr.ª Daniela da Cruz, sol-
teira, maior, portadora do bilhete de identidade n.º 9983405, de 30 de
Junho de 1998 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, residen-
te na Rua de Madre de Deus, 112, freguesia de Vilar de Andorinho,
concelho de Vila Nova de Gaia.

b) Conselho de administração: presidente � Joaquim Gonçalo Pinto,
divorciado, portador do bilhete de identidade n.º 3614927, de 28 de
Julho de 1999 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, residente
na Rua de Soares dos Reis, 1186, 4.º direito, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia; 1.º vogal: Dr.ª Carla Fernanda Baião
Pinto, solteira, maior, portadora do bilhete de identidade n.º 10335114,
de 29 de Fevereiro de 1996 dos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, residente na Rua de Madre de Deus, 113, freguesia de Vilar de
Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia; 2.º vogal; Dr. Ernesto
Paulo Brito da Fonseca, solteiro, maior, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 7721910, de 19 de Março de 1998 dos Serviços de Identi-
ficação Civil do Porto, residente na Rua de Sá, 105, freguesia de
Ermesinde, concelho de Valongo.

c) Fiscal único: A. Figueiredo Lopes & Mário Dias, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 85, com sede na Quinta do Viso,
lote 70, 3500-837 Viseu, representada por Dr. Mário Augusto Oli-
veira Dias, casado, portador do bilhete de identidade n.º 1939658 de
30 de Outubro de 1996 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
residente na Avenida de Lagos, 7, da freguesia de Gulpilhares, conce-
lho de Vila Nova de Gaia, revisor oficial de contas n.º 754;
suplente: Nelson Moinhos & Paulo Lima, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 131, com sede na Rua do Dr. António Luís
Gomes, 120, sala 7, 4400-125 Vila Nova de Gaia, representada por
Dr. Nelson Luís da Silva Braga Moinhos, casado, portador do bilhete
de identidade n.º 989442 de 23 de Junho de 1999 dos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, residente na Rua de Oliva Teles, 523, Gran-
ja, Arcozelo, revisor oficial de contas n.º 753.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425830

R. MATOS GUIMARÃES & ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 145; identificação de pessoa colectiva n.º 505383284;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 22 e 23/20021114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do fiscal único e do suplente, renúncia.
Data: 8 de Outubro de 2001.
Designação do fiscal único e suplente para preenchimento de vaga

(2001/2004): efectivo: Joaquim Manuel Pinto Ferreira, revisor ofi-
cial de contas casado, com domicílio profissional na Avenida de Fran-
ça, 352, sala 3.14, Porto; suplente: António Manuel Azevedo Olivei-
ra, revisor oficial de contas, casado, com domicílio profissional na
Rua de Simão Bolívar, 209, Maia.

Data: 8 de Outubro de 2001.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2001425856

CHURRASQUEIRA SOLAR DE GRIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 777; identificação de pessoa colectiva n.º 502359471; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 2/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
20 312,55 euros em dinheiro, subscrito quanto a 3656,26 euros por
cada um dos sócios, Humberto Rui, Carolino Augusto e Agostinho
Trinta, quanto a 1828,13 euros por cada um dos sócios Joaquim
Mendes e Rui Manuel, quanto a 1218,75 euros por cada um dos só-
cios, António Correia, Alberto Correia e Albino Correia e 1015,63 euros
por cada um dos sócios, Moisés dos Santos e Fernando Paulo.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em 10 quotas, assim subscritas: três dos valores
nominais 27 000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Humberto Rui Esteves, Carolino Augusto Rodrigues Gonçalves e Agos-
tinho Trinta Rodrigues; duas de dos valores nominais 13 500 euros, cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Joaquim Mendes Cardoso
e Rui Manuel da Cunha Magalhães; três dos valores nominais 9000 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios António Correia,
Alberto Correia e Albino Correia; e duas dos valores nominais 7500 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Moisés dos Santos
Teixeira e Fernando Paulo Rodrigues Teixeira.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, desde que assim o deliberem por unanimidade em
assembleia geral onde seja representada a totalidade do capital social,
até ao montante de 300 000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425848

TRIÂNGULO � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5774-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503494461; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 12/20030213.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alterados os artigos 5.º, 8.º e 9.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
demais valores constantes da escrituração social é de 32 250 euros.

Divide-se em quatro quotas, sendo duas de valor nominal de
10 750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rafael Alves da
Silva e José Carlos Reis Lopes e duas de valor nominal de 5375 euros,
cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Rui Filipe
Alves da Silva e João Bastos de Oliveira.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, sendo sem-
pre necessária a assinatura do gerente Rafael Alves da Silva ou do
gerente José Carlos Reis Lopes, em todos os actos que envolvam
responsabilidade para a sociedade.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425767

CAPITAL PLUS � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 998; identificação de pessoa colectiva n.º 500181438; ins-
crição n.º 37; número e data da apresentação: 6/20030121.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
redução de capital.

Quantia a que ficou reduzido: 4 747 985,00 euros.
Data da deliberação: 25 de Março de 2002.
E alterados os artigos 5.º, n.os 1 e 2 do 6.º, passando a ter a seguin-

te redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
4 747 985 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 951 500 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 4,99 euros, cada uma.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001424990

J. J. ALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
tr ícula n.º  6447; ident i f icação de pessoa colect iva
n.º 504117041; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 23/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425295

JOINLAB � EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO PRODUTOS
MÉDICOS LABORATORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
tr ícula n.º  7834; ident i f icação de pessoa colect iva
n.º 504721887; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 16/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Facto: designação de gerente: José Ângelo Pereira Fernandes dos
Santos, casado, residente na Rua das Cavadas, 160, D, rés-do-chão,
Rio Tinto, Gondomar.

Prazo: um ano.
Data: 17 de Janeiro de 2003.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425309

A. J. SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6384; identificação de pessoa colectiva n.º 504117939;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Professor Rogério Couto, lote 22,
lugar de Figueira do Mato, Serzedo, Vila Nova de Gaia.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425287

KARKEM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 595; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506460231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030131.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado:

Pacto social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KARKEM � Sociedade Imobiliária S.A.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Santiago, 131, freguesia
de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por deliberação do administrador único:
a) A sede pode ser transferida para qualquer local do mesmo con-

celho ou para concelho limítrofe.
b) Podem ser criadas dentro ou fora do país as delegações ou qual-

quer forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de imó-
veis adquiridos para esse fim, indústria de construção civil,
loteamento, urbanização, planeamento, projectos e administração
de propriedades.

ARTIGO 4.º

Participação

A Sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto diferente do referido artigo 3.º, em sociedades reguladas por
leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada, constituídas
ou a constituir, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas,
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de em-
presas, novas sociedades, consórcios e associações em participação
ou outras formas de associação ou colaboração entre empresas.

ARTIGO 5.º

Duração

A Sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e preferência dos accionistas

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, e está dividido em 10 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Com observância das disposições legais aplicáveis, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao limite de
2 000 000 de euros, por deliberação administração após parecer fa-
vorável do fiscal único da Sociedade.

3 � A Sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto ou
remíveis e converter acções ordinárias em acções preferenciais sem
voto, em conformidade com o que for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

Representação do capital social

1 � Todas as acções são emitidas ao portador convertíveis em
acções nominativas, podendo estas também ser convertidas em ac-
ções ao portador.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 ac-
ções, sendo permitida a concentração e a divisão.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados por algumas das quantida-
des referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conversão das acções, bem como as do desdo-
bramento ou concentração de títulos correm por conta dos accionis-
tas que as solicitem.

5 � A assembleia geral pode deliberar que as acções da Sociedade
revistam a forma escritural.

6 � As acções escriturais seguirão o regime das acções nomi-
nativas.
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ARTIGO 8.º

Títulos representativos das acções

Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das acções,
serão assinados pelo administrador único, podendo a assinatura ser
reproduzida por meios mecânicos, desde que autenticada com selo
branco da Sociedade.

ARTIGO 9.º

Preferência na subscrição

1 � Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção que ao tempo possuírem, ou nos termos
definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Aquisição de acções próprias

1 � Observadas as limitações legais, a Sociedade poderá adquirir
acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que se mos-
trem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à Sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação no aumento de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral
b) O administrador único;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às reu-
niões da assembleia geral.

3 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio a terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a perfazê-
-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os repre-
sentar na assembleia geral.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar na assembleia geral por outros accionistas ou por quem a
lei imperativa atribuir esse direito. As pessoas colectivas far-se-ão
representar por uma pessoa física que para o efeito designarem.

5 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas por  carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral com antecedência de 10 dias úteis relativamente à
data da reunião.

ARTIGO 13.º

1 � A cada grupo de 100 acções ordinárias corresponde um voto.
2 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente, e um secretário, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no primeiro
trimestre de cada ano, a fim de: 

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de fundos;

c) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização
da Sociedade;

d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assembleia
geral, e da administração e o fiscal da Sociedade.

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade
que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral sem-
pre que tal lhe seja solicitado pela administração, pelo fiscal da So-
ciedade ou por accionistas que possuam pelo menos acções corres-
pondentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa ou, na falta
dele, correspondentes a 25 % do capital social, e que lho requeiram
em carta, na qual se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na
ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará se não estiverem presentes os requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a
convocação da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem por lei assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente estes assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão.

5 � Os assuntos incluídos, nos termos do número anterior, não
serão objecto de apreciação pela assembleia geral, se, dos accionistas
requerentes da sua inclusão na ordem do dia, não se encontrar na
reunião o número exigido para tal requerimento.

6 � Salvo se a assembleia geral deliberar outra forma do exercício
do direito de voto, os votos serão emitidos por ordem crescente do
número que cada accionista possua, começando pelo titular de menor
número de votos.

ARTIGO 16.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na convocatória, pode, desde logo, ser marcada uma segunda data
para reunir no caso de a assembleia geral não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
possuidores de acções que titulem mais de 50% do capital social, sal-
vo nos casos em que a lei dispuser de modo diferente.

3 � Não podendo, por falta de quorum, funcionar em primeira
reunião, será convocada, nos termos legais, nova reunião que poderá
funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número de accionis-
tas presentes ao representados e o quantitativo do capital que as res-
pectivas acções correspondem.

SECÇÃO II

Da administração

ARTIGO 17.º

A Sociedade é gerida por um administrador único, eleito pela
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � Compete ao administrador único, para além do consignado na
lei e nestes estatutos, exercer em geral os mais amplos poderes de
gestão, representando a Sociedade perante terceiros e praticando to-
dos os actos tendentes à realização do objecto social.

2 � Em especial compete ao administrador único:
a) Definir as políticas gerais da Sociedade e aprovar os planos e

orçamentos anuais e plurianuais, bem como os relatórios trimestrais
de execução;

b) Estabelecer a ordem interna da Sociedade e delegar os poderes
ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da Sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a Sociedade em juízo, ou fora dele, comprometendo-se

em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se deles, po-
dendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis, ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em agrupa-
mentos complementares de empresas;

h) Contrair quaisquer obrigações;
i) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
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j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a exacta extensão dos respectivos mandatos.

3 � Fica expressamente proibido ao administrador único e man-
datários obrigar a Sociedade em actos e contratos estranhos aos ne-
gócios sociais.

ARTIGO 19.º

Vinculação da Sociedade

1 � A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de: 

a) Do administrador único;
b) De um mandatário constituído nos termos da alínea j) do arti-

go 18.º

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único, havendo
um suplente que deve ser revisor oficial de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleito por um período de três anos, po-
dendo ser reeleito uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 21.º

Aplicação de resultados

1 � Anualmente será elaborado um balanço com referência a 31 de
Dezembro e os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

a) Fundo de reserva legal, na percentagem que a lei mandar afectar
obrigatoriamente a tal;

b) Pagamento da remuneração variável da administração, se a ele
houver lugar;

c) Distribuição de dividendos a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo total ou
parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-
-lo a outras aplicações específicas no interesse da Sociedade.

2 � A Sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples, em
matéria de aplicação dos lucros de exercício, sem sujeição a qualquer dis-
tribuição obrigatória.

ARTIGO 22.º

Remuneração e regime de previdência social

Os membros dos órgãos sociais eleitos terão as remunerações fixas
e ou variáveis que lhes forem fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 23.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais serão eleitos por três anos, sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades, salvo diferente
imposição legal.

ARTIGO 24.º

Dissolução da Sociedade

A Sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa de
75% do capital realizado.

ARTIGO 25.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da Socie-
dade será feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária
constituída pela administração em exercício, se a assembleia geral não
deliberar de outro modo.

ARTIGO 26.º

Foro competente

Para os litígios que oponham a Sociedade aos accionistas, seus
herdeiros ou representantes, ou outros membros dos órgãos sociais é
competente o foro da comarca da sede social, com expressa renúncia
a qualquer outro.

ARTIGO 27.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação em assembleia geral dos sócios.

ARTIGO 28.º

O administrador único fica desde já autorizado a movimentar, no-
meadamente procedendo a levantamentos, a conta aberta em nome
da Sociedade onde foi depositado o capital social, para: fazer face às
despesas com a presente escritura e registo da Sociedade; fazer face a
despesas com quaisquer processos burocráticos respeitantes à Socieda-
de; fazer face ao necessário ao giro comercial da Sociedade.

ARTIGO 29.º

Designação dos órgãos sociais

São, desde já designados para exercer os respectivos cargos no triénio
de 2003/2005 os seguintes membros: 

Assembleia geral: presidente � Maria da Conceição Coelho Moreira
Costa, casada, economista, residente na Rua do Emissor, 74,
4400 Canidelo, Vila Nova de Gaia; vice-presidente: Ivone Isabel de
Sousa Barbosa Soares Barros da Silva, casada, advogada, com domicí-
lio profissional na Rua de Damião de Góis, 9, S/L, direito, traseiras,
4050 no Porto; secretário: Jorge Manuel Constante de Andrade, ca-
sado, vendedor, residente na Rua do Professor Egas Moniz, 424, rés-
-do-chão, 4430 Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Administrador único: Joaquim José da Silva Santos, casado, refor-
mado, residente na Rua de Santiago, 131, 4430-292, Oliveira do Douro,
Vila Nova de Gaia.

Fiscal único efectivo: Dr. Carlos Alberto da Silva e Cunha, casado,
com domicílio profissional na Rua de Eduardo de Almeida, 162, 3.º,
salas E e F, Guimarães (revisor oficial de contas n.º 685); suplente: Dr.
Sebastião Campos Cruz, casado, com domicílio profissional na Rua
do Dr. Serafim Lima, 245, 1.º, Trofa, C.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001424884

ROLLERCOASTER � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 176; identificação de pessoa colectiva n.º 505867273;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 16 e 17/20030122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os n.º 2 do
artigo 1.º e n.º 1 do 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre António Vieira, 117, 2.º I 3,
freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro representado por duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros
do único sócio Luís Filipe Lacerda Crespo Gonçalves de Sousa.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425104

MARCELINO MONTEIRO & ISABEL MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 571; identificação de pessoa colectiva n.º P-506364070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030122.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Marcelino Monteiro & Isabel Mon-
teiro, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Castro Portugal, 442, em Vila Nova de
Gaia.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como, poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a reparação de bens pessoais e do-
mésticos. Importação e exportação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros cada uma, pertencente uma, ao sócio Marcelino
José Machado Figueiras Monteiro e outra à sócia Isabel Maria Cunha
Mondim Monteiro.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante global de 250 00 euros.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da

sociedade, que preferirá em primeiro lugar, cabendo este direito, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de ser fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
f) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
g) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio: por interdição ou inibição permanente ou morte do respectivo
sócio;

h) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
i) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
j) Quando tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal,

bem como posteriormente, poderão por deliberação dos sócios
serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um,
ou a algum dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do balanço
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.

10.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhe for dado em assembleia geral.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425155

P. E V. MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6742; identificação de pessoa colectiva n.º 504186493; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030130.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigos alterados: n.º 1 do 1.º e artigo 2.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Valente & Rodrigues, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Padrão, 168, freguesia de Pedroso, concelho
de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em pronto-a-vestir, comércio de tecidos,
malhas, obras têxteis, artigos de vestuário, adornos pessoais e calça-
do, artigos de desporto e afins, comércio a retalho de rações e suple-
mentos alimentares para aves.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000197976

ANTÓNIO MANUEL SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 570; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20030121.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Manuel Simões,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Travessa das Chaquedas, 35, fre-
guesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cafetaria, snack-bar
e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio António Manuel da Silva Simões da Rocha.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio António Manuel da Silva Si-
mões da Rocha, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no ca-
pital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja a
sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas e
desde que em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio
dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001424817
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MTP � INSPECÇÕES TÉCNICAS E REGULAÇÃO
DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 582; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MTP � Inspecções Técnicas e
Regulação de Sinistros, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de D. Manuel II, 193, rés-do-chão es-
querdo, traseiras, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em avaliações e regulações de si-
nistros bem como inspecções técnicas de sinistros.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Rui Arlindo
Magalhães dos Santos, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente 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

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 consentimento 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.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425651

RPG SYSTEMS � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 583; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RPG SYSTEMS � Informática, L.da

com sede na Travessa do Monte Grande, 92, freguesia de Vilar de
Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de informática,
internet, multimédia, comércio, representação e importação de todo
o tipo de artigos e equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5001 euros, e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

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.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425660

INTEREDROS � ARQUITECTURAS E ENGENHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 581; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTEREDROS � Arquitecturas e
Engenharias, L.da e vai ter a sua sede na Rua do Emissor, 165, 7.º,
hab. 1, da freguesia de Canidelo, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de arquitectura e de enge-
nharia, nomeadamente engenharia civil. Actividades de construção,
nomeadamente construção civil e obras públicas. Gestão, direcção,
coordenação, planeamento e fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

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, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

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 a 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.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425643

TAL SOM E LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 587; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20030128.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tal Som e Luz, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Castanheira do Ribatejo, sem número
de polícia, da freguesia de Avintes, do concelho de Vila Nova de Gaia.

1 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

 ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio de aparelhagem
de som e luz, serviços de reparação e instalação de luz e som.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, é de 10 000 euros, e corresponde à soma de
três quotas, sendo duas iguais no valor de 3500 euros, cada uma, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Rosa Maria Pereira da Silva Pinto
e Maria Fernanda Pereira Pinto e outra no valor de 3000 euros per-
tencente ao sócio Domingos de Pinho Ferreira.

2 � Cada uma das quotas já se encontra realizada em dinheiro
quanto a metade do seu valor, devendo a restante parte ser realizada
também em dinheiro no prazo de seis meses a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à

qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios Maria Fernanda Pereira
Pinto e Domingos de Pinho Ferreira que, desde já são nomeados ge-
rentes, e aos quais é atribuído um direito especial à gerência.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425740

ARTUR SILVA, RAMIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 328; identificação de pessoa colectiva n.º 502124229; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 31 de Janeiro de 2000.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425864

FERREIRA COELHO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 507; identificação de pessoa colectiva n.º 502815698; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 51/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 9 600 000$ em dinheiro, subscrito na proporção das quo-

tas dos sócios.
Capital: 10 000 000$.
Sócios e quotas:
1) António Manuel dos Santos Ferreira Coelho.
2) Pedro Nuno da Silva Carneiro Ferreira Coelho, casado com

Susana Maria Vaz da Rocha Coelho, em comunhão de adquiridos, cada
um com 5 000 000$.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425376

TABANORTE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE TABACOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 241; identificação de pessoa colectiva n.º 500889660;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30, inscrição n.º 32, inscrição
n.º 33 e inscrição n.º 34; números e data das apresentações: 29 e
32/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções dos administradores, Eugénio Gabriel Codina
Natividade, Eduardo de Jesus Pereira, Jorge Gomes Duarte e  Jorge
Manuel da Silva Noronha Falcão e cessação de funções do fiscal úni-
co e do suplente, renúncia.

Datas: 24 de Abril e 7 de Outubro de 2002, respectivamente.
Facto: designação de administradores para preenchimento de vaga

no conselho de administração (2001/2004 com redução do número
de membros para três): vogais: Manuel Soares Noriega, casado, resi-
dente ma Calle del Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca Léganes,
Madrid; João António Pereira Tomé, solteiro, residente, na Rua de
Artilharia 1, 36, 3.º, direito, Lisboa, passando o vogal Manuel José
Dias Ferreira Valério, a exercer o cargo de presidente.

Data: 24 de Abril de 2002.
Facto: designação do fiscal único e do suplente para preenchimen-

to de vaga (mandato de 2001): 
Efectivo: Ernest & Young Audit & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por Alfredo Guilherme da Silva
Gandara, revisor oficial de contas, casado, residente Rua de Coronel
Lima de Oliveira, 16, 2.º esquerdo, Lisboa; suplente: Óscar Manuel
Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de Dr. António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Data: 7 de Outubro de 2002.
Facto: projecto de fusão.
Sociedade incorporante: MIDSID � Sociedade Portuguesa de Dis-

tribuição, SGPS, S. A., com sede na Rua da República da Coreia, 34,
Algueirão, Mem Martins, Sintra.

Sociedades incorporadas: TABASUL � Sociedade Distribuidora de
Tabacos, S. A., com sede na Praceta de Cláudio Carneiro, lote 385,
sub-cave, Cruz de Pau, Amora, Seixal; TABALGARVE � Sociedade
Distribuidora de Tabacos, S. A., com sede no Edifício Central, loja I,
Lagoas, Ferreiras, Albufeira; Tabacaria Inglesa, S. A, com sede na
Praça do Duque da Terceira, 18, São Paulo, Lisboa; TABANORTE �
Sociedade Distribuidora de Tabacos, S. A; Pimenta & Marques, L.da,
com sede na Estrada de Coselhas, lote 2, rés-do-chão esquerdo, Santa
Cruz, Coimbra; Tabacos Centro, L.da, com sede no Largo do Padre
Arménio Marques, 30, loja 2, São Julião, Figueira da Foz; Sociedade
Bejense de Tabacos, L.da, com sede na Rua das Portas de Mértola, 2,
São João Batista, Beja; Empresa Viseense de Tabacos, L.da, com sede
na Tapada, Santiago, Viseu; Manuel António Pereira Nave & C.ª, L.da,
com sede na Estrada Nacional, 53, Caria, Belmonte; João Conceição
Gomes, L.da, com sede na Avenida da Republica, 40 C, Parede, Cascais.

Modalidade: fusão-incorporação (incorporação mediante a transfe-
rência global do património das sociedades incorporadas para a so-
ciedade incorporante).

Alterações projectadas da sociedade incorporante:
Denominação MIDSID � Sociedade Portuguesa de Distribui-

ção, S. A.
Objecto: distribuição, comércio e revenda de tabacos nacionais e

estrangeiros, fósforos, isqueiros e outros produtos afins, papelaria,
livraria, jornais, revistas, pilhas eléctricas, bebidas, produtos alimen-
tares, chocolates, rebuçados, pastilhas elásticas e artigos congéneres.

Capital: 1 372 250 euros, representado por 275 000 acções ordiná-
rias, no valor nominal de 4,99 euros, cada uma.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425449

TIPS � TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 51 408; identificação de pessoa colectiva n.º 503257273; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 16/20021127.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 402 410$ em reservas livres.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Elsa Flora Correia Simões � 833,33 e 166,67 euros;
2) Félix Emanuel Martins do Carmo � 833,33 e 166,67 euros;

3) Gisela Maria Barbosa de Morais Couto � 833,33 e 166,67 euros;
4) Sandra de Jesus Mendes Gonçalves Tuna � 833,33 e

166,67 euros;
5) Maria da Graça de Castro Ribeiro � 833,33 euros e 166,67 euros.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425198

CONFEITARIA MONTE GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 582; identificação de pessoa colectiva n.º 501933484; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20030122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução.
Prazo da liquidação: três anos a contar de 20 de Janeiro de 2003.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425090

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA DA SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 005; identificação de pessoa colectiva n.º 505791935; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 27 de Dezembro de 2002.

27 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425180

S. C. C. � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8942-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503951285; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 19/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 3.º
e n.os 1 e 2 do 4.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
14 963,94 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
7481,97 euros, pertencentes uma à sócia Laurinda Maria Guedes de
Sousa Silva e outra ao sócio Tomás Jorge Sousa da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, já e desde
já nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425384

ÁGUA MARINHA, DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9602; identificação de pessoa colectiva n.º 505217651; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 24/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 26 de Dezembro de 2002.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425317
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SERAFIM LOPES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 115; identificação de pessoa colectiva n.º 500408718;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Alto da Bela, 25, Gulpilhares, Vila
Nova de Gaia.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425325

MEGALAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2048; identificação de pessoa colectiva n.º 503164224; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
35 036,07 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 30 036,07 euros pelo
sócio José António e quanto a 5000,00 euros por Florbela Mendonça
Martins Gomes, admitida como nova sócia.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
45 000 euros ao sócio José António Moreira da Silva Gomes e uma
quota do valor nominal de 5000 euros à sócia Florbela Mendonça
Martins Gomes.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2000674348

CONSTROMEGA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3513; identificação de pessoa colectiva n.º 503479055; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20030120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
120 480,84 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 120 432,76 euros
pelo sócio José António e quanto a 48,08 euros pela sócia MEGALAR.

Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º, passando a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
320 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
300 000 euros ao sócio José António Moreira da Silva Gomes e uma
quota do valor nominal de 20 000 euros à sócia MEGALAR � Socieda-
de de Mediação Imobiliária, L.da

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425244

R. T. S. � ROLAMENTOS, TRANSMISSORES
E SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8345; identificação de pessoa colectiva n.º 504467930; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 31 de Dezembro de 2001.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425783

IMORICARDO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6298; identificação de pessoa colectiva n.º 504093681;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Rui Manuel da Silva Baptista, re-
núncia.

Data: 30 de Novembro de 2002.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425805

FACTICIUS � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5003; identificação de pessoa colectiva n.º 503805173; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 27/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 19 de Dezembro de 2002.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425813

GRIJOMAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4754; identificação de pessoa colectiva n.º 503740551; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 31 de Janeiro de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425821

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS
DO ALTO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7317; identificação de pessoa colectiva n.º 500068739;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29; número e data da apresenta-
ção: 6/20030108.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de José Ferreira do Amaral do cargo de vogal
do conselho de administração, renúncia por carta de 30 de Dezembro
de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001427905

REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 500227969;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28; número e data da apresenta-
ção: 7/20030108.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de José Ferreira do Amaral do cargo de vogal
do conselho de administração, renúncia por carta de 30 de Dezembro
de 2002.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001427883
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ROSA CORREIA & PAULA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 016; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Transformação de sociedade.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Correia, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua de Álvares Cabral, 149 e 151, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho e
para concelhos limítrofes, podendo também criar e suprimir filiais,
agências e outras dependências.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em peixaria, comércio a retalho
de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro representado por uma quota de igual valor nominal da única
sócia Rosa Ferreira Martins Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, fica afecta à única sócia, desde já nomeada geren-
te, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá celebrar negócios com a sociedade desde que sirva
a prossecução do objecto social.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425708

TRIEX � TÊXTEIS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 805; identificação de pessoa colectiva n.º 502635002; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 22/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 31 de Dezembro de 2002.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425724

POWER DRIVE � COMÉRCIO DE TRANSMISSÕES
MECÂNICAS DE POTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 732; identificação de pessoa colectiva n.º 505787350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20030128.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua Particular da Utic, 100, Armazém B5,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425716

MANUEL BAPTISTA DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Baptista de Oliveira,
Unipessoal, L.da com sede na Rua de Azenha, 671, freguesia de Vilar
de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O seu objecto social consiste na montagem de trabalhos de acaba-
mentos de construção civil nomeadamente de carpintaria e de
caixilharia.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro representado por uma quota de igual valor nominal do único
sócio Manuel Baptista de Oliveira.

4.º

A gerência social, será exercida pelo sócio que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Disse mais o outorgante que é a única sociedade unipessoal que
possui.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425597

F. B. AUDITORES E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 580; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma F. B. Auditores e Contabilidades, L.da

com sede na Rua da Ramadinha, 153, freguesia de Mafamude, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade,
auditoria e consultadoria fiscal.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Consideram-se englobados nos poderes de gerência a com-
pra e venda de veículos automóveis, de bens imóveis, assinar contra-
tos leasing e tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

5.º

 A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos
seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o

consentimento da sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída

em massa falida ou insolvente;
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d) Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, se,
na respectiva partilha a quota não for adjudicada ao seu titular.

§ único. A quota será amortizada pelo valor que venha a ser apu-
rado num balanço a efectuar para o efeito, pago em prestações se-
mestrais e iguais.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425627

FERREIRA & M. AUGUSTA � MONTAGENS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 579; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030127.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & M. Augusta � Montagens
e Instalações Eléctricas, L.da e tem a sua sede na Rua da Mesura, 158,
freguesia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto montagens e instalações eléctri-
cas e a prestação de serviços de assistência técnica.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral e fica afecta aos dois sócios, desde
já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

6.º

Os sócios podem deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante de 15 000 euros.

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 for cedida sem consentimento da sociedade.

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.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425570

MISTO � ELEVADORES E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 573; identificação de pessoa colectiva n.º P506388581; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030122.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma MISTO � Elevadores e Serviços,
Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de São Salvador, 598, loja 3,
da freguesia de Grijó, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na montagem, reparação e assistência
técnica de elevadores.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente
à única sócia.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
fica afecta ao não sócio, Manuel Ribeiro da Silva Maia, casado, resi-
dente na Rua de Avelino Alves Pereira, 155, da freguesia de
Argoncilhe, deste concelho, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou do-
cumentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizada a única sócia a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do ob-
jecto da sociedade.

6.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimenta-
ção de contas bancárias que forem necessários ao giro comercial.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425120

CAFEME � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 863; identificação de pessoa colectiva n.º 501724095;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/20030203.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Alexandre Braga, 122, Santa Mari-
nha, Vila Nova de Gaia.

5 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425058

GAIALAREIRAS � MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
RÚSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6011; identificação de pessoa colectiva n.º 504027913; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 3.º
e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 3750 euros pertencente ao sócio António Pereira Dias e
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outra no valor de 1250 euros, pertencente à sócia Olívia Rosa de Abreu
Ferreira Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
a representar em juízo e fora dele activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425074

CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DA GANGARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3948; identificação de pessoa colectiva n.º 503580082; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20030121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 27 de Dezembro de 2002.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425066

PARBUDAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8162; identificação de pessoa colectiva n.º 504645625; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20030121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data do encerramento da liquidação: 31 de Dezembro de 2002.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425023

TECNODENTAL � PRÓTESES DENTÁRIAS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9244; identificação de pessoa colectiva n.º 505061325; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/20030121.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade por quotas regendo-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TECNODENTAL � Próteses
Dentárias, L.da com sede na Rua das Pedrinhas, 97, lugar de Seixo Alvo,
freguesia de Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, podendo abrir ou encerrar sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste na transformação e laboratório de
próteses dentárias, comércio de produtos conexos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 euros do sócio
João Miguel Vasconcelos dos Santos Lourenço e uma de 2000 euros
do sócio António Sérgio Vasconcelos dos Santos Lourenço.

4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio João Miguel Vasconcelos dos
Santos Lourenço que desde já é nomeado gerente.

5.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425015

CRISTIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 944; identificação de pessoa colectiva n.º 502577525; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20030121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 2.º,
passando a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto social é a construção de prédios para venda, compra,
venda e revenda dos adquiridos para esse fim. Constituição e
comercialização de alvarás e loteamentos.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425040

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PREDI-AMERINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5233; identificação de pessoa colectiva n.º 503847585;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20030121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua da Corga, 402, 2.º esquerdo, frente,
Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425031

TECMALI � TÉCNICA, MÁQUINAS E LIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 557; identificação de pessoa colectiva n.º 502339756;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 20 e 21/20030121.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções de gerentes, Manuel Augusto Bernardo da
Soledade e de Maria Felicidade Nunes Reis da Soledade, renúncia.

Data: 2 de Setembro de 2002.
Designação de gerentes: Joaquim Paulo Reis Soledade, solteiro, re-

sidente na Rua do Dr. Álvaro Gomes Ferreira Alves, 137, B/B 3.º
direito, Valadares, Vila Nova de Gaia e Nuno José Reis da Soledade,
solteiro, residente na Rua sem denominação com apoio à Rua de
Timor, 56, 1.º direito, Canelas, Vila Nova de Gaia.

Data: 2 de Setembro de 2003.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425007

AAS � ESTRUTURAS METÁLICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 567; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030121.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AAS � Estruturas Metálicas,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada de
Cima, 192, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação em ferro, alumínio e inox
de portas, janelas, portões e grades e todos os trabalhos afins de
serralharia, compra e venda de materiais para a construção.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros formado por uma de igual montante, pertencente ao só-
cio único Abel Carlos Almeida Soares.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, fica a cargo do sócio único, desde já no-
meado gerente.

ARTIGO 5.º

A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os negócios celebrados entre o sócio e a Sociedade devem observar
a forma escrita.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001424981

CONCARDI � DECORAÇÕES INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7391; identificação de pessoa colectiva n.º 504507516; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
50 000,00 em dinheiro, subscrito por ambos os sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, passando a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CONCARDI � Decorações Inte-
riores, L.da e tem a sua sede na Rua dos Cruzeiros, 12, freguesia de
Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em duas quotas de 30 000 euros, sendo uma de
cada um dos sócios Álvaro António Lopes Carvalho e Maria da Con-
ceição Almeida Ferreira Carvalho.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425970

ARMAZÉNS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 445; identificação de pessoa colectiva n.º 501561676; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 14/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo alterado: 3.º
3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639,36 euros, que corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
74 819,68 euros.

2 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
ao montante global de 75 000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425988

JUBIMETAL � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE METAIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5251; identificação de pessoa colectiva n.º 503852740; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20030129.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Fusão, aumento e transformação.
Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2002.
Sociedade incorporante: JUBIMETAL � Comércio, Importação e

Exportação de Metais e Acessórios, L.da

Sociedades incorporadas: BRASPORTAS � Indústria de Portas em
Alumínio, L.da; CHAPANORTE � Metais Ferrosos e não Fer-
rosos, L.da e Alto Gabarito � Indústria de Louças Metálicas, L.da

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
0,32 euros em dinheiro, subscrito pelo sócio Carlos Alberto Sobral
Jubilado.

Certifico ainda que a mesma foi transformada em sociedade anóni-
ma regendo-se pelo contrato seguinte:

Projecto de pacto social da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JUBIMETAL � Comércio, Importa-
ção e Exportação de Metais e Acessórios, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Pereira Guerner, 909, Perosinho,
concelho de Vila Nova de Gaia, podendo ser transferida, nos termos
da lei, por simples deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro e fora do
país, as delegações e qualquer outra forma de representação que julgue
conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de aços, alumínios, peças
e acessórios, importação e exportação e comércio em geral de me-
tais, ferrosos e não ferrosos; fabricação de portas em alumínio, fabri-
cação de portas, painéis, janelas e elementos similares, perfis e outras
estruturas metálicas; indústria transformadora de metais do mais di-
verso tipo e de fabricação de produtos e elementos de construções
metálicas; indústria de louças e acessórios metálicos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 648 678 euros
dividido em 648 678 acções no valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador.
§ 1.º A conversão de acções nominativas em acções ao portador

exige deliberação da assembleia geral com maioria qualificada nos
termos do artigo 14.º

§ 2.º As 1 150 000 acções representativas do capital social corres-
pondentes às acções iniciais após a transformação da sociedade são
todas ao portador.

§ 3.º Haverá títulos de 1, 5, 10, 100 ou 1000 acções, sendo permi-
tida a sua concentração ou divisão.

§ 4.º Antes da emissão dos títulos definitivos, poderá a sociedade
entregar aos accionistas um título provisório, nos termos contempla-
dos na lei.

§ 5.º Os títulos de acções, quer provisórios, quer definitivos, serão
sempre assinados por um ou mais administradores, podendo as assina-
turas ser de chancela, desde que por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir acções preferencias sem voto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias, dentro dos limites e
condições legais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, por uma
ou mais vezes, emitir obrigações nominativas ou ao portador, nos
termos da lei.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbem a um administrador único
ou a um conselho de administração, o qual será composto por três ou
cinco membros, eleitos pela assembleia geral, por períodos de quatro
anos e que poderão ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O administrador único ou conselho de administração eleito
poderá ser dispensado de prestar caução, se assim for deliberado pela
assembleia geral que o eleja.
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3 � O administrador único ou conselho de administração fica in-
vestido de todos os poderes necessários para o efeito de assegurar a
gestão da sociedade, com as limitações impostas pela lei e pelo pre-
sente pacto, podendo designadamente:

a) Abrir e movimentar contas bancárias;
b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Negociar e executar contratos;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens imóveis;
f) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
g) Contrair empréstimos ou outros compromissos financeiros si-

milares, assinado os documentos necessários para o efeito;
h) Prestar garantias e cauções;
i) Emitir a favor de mandatário judicial procuração forense com

poderes especiais que o habilite a representar a sociedade em juízo;
j) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acções ou processo,

tanto judicial como arbitral.
4 � As resoluções do conselho de administração, quando este exista,

são tomadas por maioria de votos dos membros presentes ou devida-
mente representados.

5 � O conselho de administração, quando existir, poderá delegar
num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade, nos ter-
mos previstos na lei, sem prejuízo da sua competência própria para
tomar resoluções em relação ao objecto da negociação.

6 � O administrador ou o conselho de administração, quando exis-
tir, pode nomear mandatários para a prática de certos actos ou cate-
gorias de actos.

7 � Os membros do conselho de administração ou administrador
único serão remunerados ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

8 � Sempre que a sociedade tenha apenas um só administrador,
aplicar-se-ão as disposições relativas ao conselho de administração
que não pressuponham pluralidade de membros.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois membros do conselho de

administração; sempre que a sociedade tenha um administrador único,
obrigar-se-á pela sua assinatura simples;

b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes
bastantes para o acto.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração sempre que exista, reunirá, nor-
malmente, uma vez por mês e além disso, todas as vezes que o pre-
sidente ou dois membros do conselho o convoquem, devendo constar
das respectivas actas as deliberações que forem tomadas.

2 � Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em caso
de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador mediante carta dirigida ao
presidente a mencionar na acta e a arquivar. A carta de representa-
ção deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete, em alternativa, mediante elei-
ção da assembleia geral, a um fiscal único, composto por um efectivo
e um suplente, ou a um conselho fiscal, composto por três efectivos
e um suplente.

ARTIGO 12.º

Os lucros de cada exercício, após as deduções para efeitos de cons-
tituição ou reintegração de reservas legais e convencionais, terão o
destino que for deliberado por maioria qualificada, em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas e cada acção
confere direito a um voto.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período não supe-
rior a quatro anos, de entre os accionistas ou terceiros, podendo sem-
pre ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar, nos termos do
disposto no artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � Os membros do conselho de administração e do conselho fis-
cal que não sejam accionistas podem participar nas assembleias ge-
rais, mas sem direito a voto.

ARTIGO 14.º

Maiorias qualificadas

Enquanto e sempre que existir um accionista maioritário, detentor
de mais de 50% do capital social, todas as deliberações da assembleia
geral respeitantes à política da sociedade e ao seu controle, carecem
de aprovação por expressa maioria qualificada de 75% do capital
social, quer sejam tomadas em primeira quer em segunda convocatória.

1 � Nomeadamente são da exclusiva competência da assembleia
geral, exigindo votação conforme de tal maioria qualificada, para além
de outras legalmente estabelecidas, as seguintes matérias:

a) Aumento de capital social, seja por que forma for;
b) Alienações ou aquisições de quaisquer participações sociais;
c) Distribuição de lucros;
d) Indicação ou nomeação de pessoas para integrarem corpos ge-

rentes em quaisquer sociedades participadas;
e) Emissão de obrigações;
f) Eleição e destituição dos órgãos sociais;
g) Emissão de acções preferencias;
h) Aquisição e alienação de acções próprias;
i) Concessão ou recusa de consentimento para a transmissão de

acções nominativas;
j) Amortização de acções;
k) Conversão de acções nominativas em acções ao portador.
§ único. Sempre que a assembleia geral, nos termos do presente

artigo, haja que deliberar sobre matérias em que se verifique impedi-
mento de voto dos accionistas, nos termos do artigo 384.º, n.º 6, do
Código das Sociedades Comerciais, de que resulte impossibilidade de
obtenção da maioria qualificada de 75% estabelecida, deverão tais
deliberações recolher uma maioria de 75% do capital social represen-
tado pelos accionistas com direito a voto.

ARTIGO 15.º

Transmissão de acções

A transmissão de acções nominativas, seja a que título for, fica
subordinada ao consentimento a prestar pela sociedade.

§ 1.º A sociedade tem um prazo de 60 dias para se pronunciar so-
bre o pedido de consentimento, a contar desde a recepção deste.

§ 2.º Caso a sociedade se não pronuncie dentro do prazo referido no
parágrafo anterior, torna-se livre a transmissão das acções em causa,
sem prejuízo do direito de preferência estabelecido no presente pacto.

§ 3.º Se a sociedade recusar licitamente o consentimento, fará ad-
quirir as acções por outra pessoa nas condições, preço e pagamento
do negócio para que foi solicitado o consentimento.

§ 4.º Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais.

§ 5.º A deliberação da recusa do consentimento poderá ser funda-
mentada em qualquer interesse relevante da sociedade.

§ 6.º Ao accionistas que detiver pelo menos 50% do capital social
é permitido transmitir qualquer tipo de acções mesmo que
nominativas, seja a que título for, sem necessidade de prévio consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 16.º

Direitos de preferência

Na transmissão de acções nominativas da sociedade, seja a que tí-
tulo for, é estabelecido um direito de preferência aos accionistas.

§ 1.º O direito de preferência estabelecido na presente cláusula, será
exercido pelos accionistas na proporção das respectivas participações
sociais.

§ 2.º Para o efeito, o accionista que pretenda alienar acções sujei-
tas ao exercício do direito de preferência, comunicará a intenção de
alienação com a identificação do adquirente e de todas as condições
do negócio.

§ 3.º Os accionistas preferentes poderão exercer o seu direito nos
30 dias seguintes à recepção da comunicação estabelecida no parágra-
fo anterior.

§ 4.º O direito de preferência estabelecido na presente cláusula não
será, porém, aplicável sempre que um accionista detentor de acções
equivalente a mais de 50% do capital social, aliene acções nominativas
da sociedade.

ARTIGO 17.º

Amortização de acções

É permitida a amortização de acções nos seguintes casos:
a) Falência ou insolvência do accionista;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer apreensão judicial de

acções.
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ARTIGO 18.º

Verificando-se qualquer dos casos estabelecidos no artigo anterior,
a sociedade poderá proceder à amortização das respectivas acções,
competindo à assembleia geral deliberar sobre a sua amortização.

ARTIGO 19.º

A contrapartida a pagar pelas acções a amortizar será o valor da
liquidação das mesmas determinado no artigo 125.º, n.º 2 do Código das
Sociedades Comerciais, com referência ao momento da deliberação.

ARTIGO 20.º

Tal contrapartida será paga em prestações semestrais sucessivas e iguais,
não inferior a duas e não superior a quatro, vencendo-se a primeira 60 dias
após a deliberação.

ARTIGO 21.º

A deliberação de amortização deverá ser tomada no prazo de 90 dias
a contar do conhecimento do facto que a fundamenta.

ARTIGO 22.º

Sobre as acções nominativas só podem constituir-se ónus, encargos
ou responsabilidades, mediante prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 23.º

Remunerações

As remunerações dos órgãos sociais serão fixadas pela assembleia geral
dos accionistas ou por uma comissão de accionistas por aquela nomeada.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425953

TAXIREBOQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 51 704; identificação de pessoa colectiva n.º 503352314; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 1/20030122.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Facto: designação de gerente: Ana Paula Chastre Reginaldo Cardo-

so, casada, residente na Avenida de Vasco da Gama, 1587, 3.º direito,
Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Data: 20 de Dezembro de 2002.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425333

FORTUDO � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2739; identificação de pessoa colectiva n.º 503321753; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 43/20030123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 1.º
e 3.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEFAUTO � Importação e Comércio
em Geral, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, lugar das
Barrancas, freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de bazar, utilida-
des domésticas, quinquilharias e máquinas, importação e exportação,
nomeadamente de artigos de bazar e máquinas, gestão de patrimónios
e imobiliário, comércio geral de grande variedade de mercadorias e
prestação de serviços.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425260

F. AZEVEDO & SOUSA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 652; identificação de pessoa colectiva n.º 505577810;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20030124.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Laura Ferreira de Sousa Azevedo,
renúncia.

Data: 18 de Julho de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425368

CLEMENTE S. PINTO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 577; identificação de pessoa colectiva n.º P506235068; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20030124.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clemente S. Pinto � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pádua Correia, 581, fre-
guesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia .

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos, médi-
co anestesista.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está representado por uma única quota de valor nominal de
5000 euros, que pertence ao único sócio Domingos Clemente Soares
Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência social pertence ao sócio Domingos Clemente Soares
Pinto, desde já nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que
venham a ser nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para vincular a Sociedade em todos os actos e
contratos.

ARTIGO 5.º

O único sócio, Domingos Clemente Soares Pinto, fica autorizado a
celebrar negócios jurídicos com a Sociedade que sirvam a prossecução
do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto social seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425341

OLICAIFER � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS E FERRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 572; identificação de pessoa colectiva n.º P506210804; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030122.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OLICAIFER � Caixilharia de Alumí-
nios e Ferro, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Central de Olival,
1412, freguesia de Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na execução de trabalhos de serralharia
para a construção civil em alumínio, ferro e outros materiais.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está representado por uma única quota de valor nominal de
5000 euros, que pertence ao único sócio Fernando Oliveira Gonçal-
ves dos Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência social pertence ao sócio Fernando Oliveira Gonçalves
dos Santos, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assina-
tura para vincular a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O único sócio, Fernando Oliveira Gonçalves dos Santos, fica autori-
zado a celebrar negócios jurídicos com a sociedade que sirvam a pros-
secução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto social seja igual ou diferente do seu, em sociedade
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425163

SHAPE PORTUGAL � VESTUÁRIO PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3592; identificação de pessoa colectiva n.º 503500178; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 33/20020107.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Redenominação e aumento de capital.
Reforço: 50 610$ realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 105 000 €.
Sócios e quotas: SHAPE � Vestuário para Crianças, L.da � 104 900 €;

Maria Emília Castel-Branco Borges Moreira Capela �100 €.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425945

SEMPRE TEM DE GRAÇA � COMÉRCIO DE UTILIDADES
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030128.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sempre Tem de Graça � Comércio
de Utilidades para o Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua do Caminha
da Cruz, 311, freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de
Gaia .

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e representação, importação,
exportação de artigos cerâmicos e unidades para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de
4750 euros pertencente ao sócio Hugo Miguel dos Santos e Sousa; e
uma de 250 euros pertencente à sócia Mónica Alice das Neves
Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Mónica Alice
das Neves Moreira, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para validamente representar a e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade, é su-
ficiente a assinatura da gerente Mónica Alice das Neves Moreira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios, porém a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, ou por qualquer for-

ma sujeita a arrematação judicial; e
c) Falência ou insolvência do seu titular.

ARTIGO 7.º

Os lucros da sociedade evidenciados pelo balanço anual, líqui-
dos dos montantes necessários à constituição e reforço da reser-
va legal, permanecem na livre disponibilidade da assembleia ge-
ral, podendo esta, por maioria simples, deliberar distribuí-los, total
ou parcialmente, ou afectá-los integralmente a reservas livres ou
especiais.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001425732

SANTARÉM
CARTAXO

SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS PESADAS
TÊXTEIS IPETEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula
n.º  154/641204; ident i f icação de pessoa colect iva
n.º 500259500; inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 2 e 3/20020308.

Certifico que a firma em epígrafe reduziu o capital social de
897 000 000$ para 242 190 000$, sendo o valor de redução de
654 810$, por extinção proporcional sobre todas as participações dos
accionistas.

Mais certifico que o capital social foi posteriormente aumentado
de 202 810 000$ realizado pela emissão de 202 810 acções, com o
valor nominal de 1000$ cada uma, subscrito através de novas entra-
das, pela seguinte forma: 149 975 000$ por entradas em numerário;
52 835 000$ pela conversão de suprimentos.

Foi alterado o artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 445 000 000$, está integralmente realizado e
está dividido em 445 000 acções no valor nominal de 1000$ cada.

Relatório de verificação das entradas em espécie
para realização de capital

Introdução.
1 � Para os efeitos previstos no artigo 28.º do Código das Socie-

dades Comerciais, apresento o meu relatório sobre as entradas em
espécie, mais especificamente a conversão de suprimentos no valor
de 52 835 000$ em capital social, com que o accionista PARFIL �
Sociedade Gestora de Participações Financeiras, SGPS, S. A., irá rea-
lizar o aumento de capital da Sociedade de Indústrias Pesadas Têx-
teis � IPETEX, S. A. (adiante designada por IPETEX ou empresa).
Estas entradas em espécie estão compreendidas numa operação que
envolverá a redução do actual capital da IPETEX de 897 000 000$
para 242 190 000$ (conforme evidenciado no quadro do § 2.º), a que
se seguirá, de imediato, um aumento de capital de 242 190 000$ para
445 000 000$ a realizar de acordo com o quadro incluído no § 4.º
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Identificação da redução do capital.
2 � A redução do capital de 897 000 000$ para 242 190 000$ será efectuada da seguinte forma:

(em escudos)

Accionistas Capital actual Redução capital Capital após redução

JANSSEN .......................................................................................... 46 000 (33 000) 13 000
PARFIL ............................................................................................ 791 774 000 (577 995 000) 213 779 000
PORTUGÁLIA ................................................................................ 301 000 (220 000) 81 000
ESTRELA ........................................................................................ 301 000 (220 000) 81 000
FRIE ................................................................................................. 41 583 000 (30 355 000) 11 228 000
SULPEDIP ....................................................................................... 46 822 000 (34 180 000) 12 642 000
MELEIRO DE SOUSA..................................................................... 32 000 (23 000) 9000
MANUEL BATISTA NEVES .......................................................... 11 527 000 (8 415 000) 3 112 000
CARMONA SANTOS ...................................................................... 19 000 (14 000) 5000
JORGE MANUEL LOPES MOURA ................................................ 4 594 000 (3 354 000) 1 240 000
ÁLVARO BARRETO ........................................................................ 1000 (1000) 0

Total .............................................. 897 000 000 (654 810 000) 242 190 000

Identificação dos suprimentos.
3 � O accionista PARFIL � Sociedade Gestora de Participações Fi-

nanceiras, SGPS, S. A., efectuou suprimentos no montante de 52 835 000$,
por entradas em dinheiro.

Identificação da posição societária.
4 � A posição societária, após a redução do capital referida no § 2.º e depois

do aumento de capital de 242 190 000$ para 445 000 000$ que incorpora a
conversão dos suprimentos evidenciados no § 3.º em capital social, é a seguinte:

(em escudos)

Aumento de capital

Accionistas Capital após redução

Conversão de suprimentos Novas entradas

Capital Final

JANSSEN ......................................................................................... 13 000 - - 13 000
PARFIL ........................................................................................... 213 779 000 52 835 000 149 975 000 416 589 000
PORTUGÁLIA ............................................................................... 81 000 - - 81 000
ESTRELA ....................................................................................... 81 000 - - 81 000
FRIE ................................................................................................ 11 228 000 - - 11 228 000
SULPEDIP ...................................................................................... 12 642 000 - - 12 642 000
MELEIRO DE SOUSA.................................................................... 9000 - - 9000
MANUEL BATISTA NEVES ......................................................... 3 112 000 - - 3 112 000
CARMONA SANTOS ..................................................................... 5000 - - 5000
JORGE MANUEL LOPES MOURA ............................................... 1 240 000 - - 1 240 000

Total .............................................. 242 190 000 52 835 000 149 975 000 445 000 000

Declaração.
5 � Em conformidade com a recomendação técnica n.º 14 da

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, relativa à verificação das
entradas para realização do capital das sociedades, analisei a docu-
mentação de suporte, designadamente os registos contabilísticos da
empresa e os comprovativos da titularidade e da entrega dos supri-
mentos identificados no § 3.º

6 � Assim, declaro que:
6.1 � O accionista PARFIL � Sociedade Gestora de Participações

Financeiras, SGPS, S. A., é titular junto da Sociedade de Indústrias Pe-
sadas Têxteis � IPETEX, S. A., de suprimentos por entradas em di-
nheiro que ascendem ao valor global de 52 835 000$, estando esses
suprimentos devidamente relevados na contabilidade e resultando de
operações efectivamente realizadas.

6.2 � Os suprimentos identificados no parágrafo anterior atingem
o valor nominal correspondente ao referido aumento de capital a
realizar em espécie, pelo que poderão ser convertidos em capital
conforme deliberado na assembleia geral de 2 de Novembro de 2000.

Sandra Maria Simões Filipe, revisora oficial de contas.

O texto do contrato social com a redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

14 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2001478305

COELHO & GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 502/
820616; identificação de pessoa colectiva n.º 501262954; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400699

PEDREIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 391/
790404; identificação de pessoa colectiva n.º 500855196; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400524

IRRIFRUTA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1062/
930423; identificação de pessoa colectiva n.º 502979100; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400567
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MÓVEIS MAXIMIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 389/
790324; identificação de pessoa colectiva n.º 500857849; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400419

BRÁS & COITOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1571/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505577860; data
da anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400672

QUINTA DA CRISTINA & NUNO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1513/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505076640; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400613

CARSEC � LAVANDARIA, TINTURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1419/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504654438; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400664

J. CAETANO & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1522/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505260808; data
da anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400710

SOCIEDADE LIMPEZAS AMENDOEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1460/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504655680; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400591

MANUEL C. FIALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 730/
881130; identificação de pessoa colectiva n.º 502077166; data da
anotação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano
de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Froufe. 2003400354

TORRES NOVAS

SILVICAMPO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1965/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
021129.

Certifico que entre:
1.º Henrique António Ferreira Pereira Henriques, solteiro, maior,

natural da freguesia de Tomar (Santa Maria dos Olivais), concelho de
Tomar, residente no Largo do Paço, 20, 2.º, Torres Novas.

2.º Paula Maria Pereira Inverno, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Riachos, concelho de Torres Novas e residente na mesma
morada do primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 8456848 de 19 de Abril de
2000 e 8050593 de 30 de Abril de 1998, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil o primeiro em Santarém e o segundo em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SILVICAMPO � Prestação de
Serviços Agro-Florestais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Paço, 20, 2.º, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
agrícola, florestal, cinegética e ambiental, nomeadamente: engenharia,
e consultadoria florestal, elaboração de projectos e planos de
ordenamento e gestão, execução de obras, tais como, preparações de
terreno, arborizações, beneficiação de povoamentos (florestais), de
matas, defesa e vigilância contra fogos, limpeza de florestas,
comercialização de plantas e sementes florestais e ornamentais, par-
ques temáticos e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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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 ao sócio não cedente.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303978

BROWNCASTLE TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1961/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
021129.

Certifico que entre: Carlos António Pereira Rodrigues, número de
identificação fiscal 143301691, natural da freguesia de Riachos, con-
celho de Torres Novas, casado com Maria do Céu Santos Sousa Si-
mões sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida
de 8 de Julho, lote 7, rés-do-chão, Santa Maria, Torres Novas, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 4857000 de 18 de Junho de 2001 emi-
tido pelos Serviços de identificação Civil de Santarém.

Artur Gabriel Sanchez Rodrigues, número de identificação fiscal
178553530, natural da freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras,
solteiro, maior, residente na Quinta da Barroca, Olaia, Torres Novas,
portador do bilhete de identidade n.º 5506581 de 14 de Fevereiro de
2002 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes, foi dito que, constituem entre si, uma sociedade
por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Browncastle Trading, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 8 de Julho, lote 7, rés-
-do-chão esquerdo, freguesia de Santa Maria, concelho de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização, importação,
exportação e representação de material e equipamentos para a cons-
trução e indústria, produtos alimentares, bebidas alcoólicas e não al-
coólicas; veículos automóveis, materiais e equipamento didáctico e
escritório, vestuário, calçado, produtos de limpeza e higiene, artigos em
pele, produtos e equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e 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, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, 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 de 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

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 consentimento 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.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303439

DIPERFUMES, COMÉRCIO DE PERFUMES
E PRODUTOS DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1960/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021129.

Certifico que entre: João Paulo de Sousa Martins e mulher Rosa
Maria Marques Dias Martins, casados no regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da freguesia de Salvador, e ela da freguesia de
São Pedro, ambas do concelho de Torres Novas, residentes na Rua do
Dr. Guimarães Amora, 1, rés-do-chão direito, em Torres Novas, nú-
meros de identificação fiscal 189280700 e 194558754.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade
n.os 6256926 de 21 de Setembro de 2000 e 8198827 de 21 de Setem-
bro de 2000, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de
Santarém.

E disseram que, constituem entre si uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIPERFUMES � Comércio de Perfu-
mes e Produtos de Beleza, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Guimarães Amora,
1, rés-do-chão, direito, nesta cidade e concelho de Torres Novas,
freguesia de São Pedro.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de perfumes, pro-
dutos de beleza, roupa e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 2250 euros, pertencente ao sócio João Paulo de Sousa Martins
e uma no valor de 2750 euros, pertencente à sócia Rosa Maria Mar-
ques Dias Martins.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 7.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante de 10 000 euros, e restituídas quando permitido.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303412

PAULO & ALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1959/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021129.

Certifico que entre: Paulo Liberto da Costa Simões e mulher Alda
Maria dos Reis Bento, casados no regime da comunhão de adquiridos,
naturais, ele de Angola e ela da freguesia de Assentiz, concelho de
Torres Novas, residentes na Rua de Luís de Camões, lote 19, rés-do-
-chão esquerdo, Torres Novas, números de identificação fiscal
192237837 e 192237853.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade
n.os 7721062 de 31 de Março de 2000 e 6600969 de 29 de Agosto de
2001, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

E disseram que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo & Alda, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, lote 19,
rés-do-chão esquerdo, freguesia de São Pedro, concelho de Torres Novas.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de arti-
gos decorativos, isotéricos e acessórios de moda.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 10 000 euros e restituídas quando for permitido.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303404

GUSTRANSLOGÍSTICA 24 � LOGÍSTICA,
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1963/
021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021121.

Certifico que entre:
1.º José Augusto da Conceição Lopes, natural da freguesia de

Bemposta, concelho de Abrantes, casado com Maria João Marques
Martins Lopes, sob o regime de comunhão de adquiridos, com resi-
dência habitual na Rua de Rui Luís Gomes, 69, 1.º esquerdo, freguesia
e concelho de Entroncamento, contribuinte fiscal n.º 129857807,
como declarou.

2.º Maria João Marques Martins Lopes, natural da citada freguesia
de Entroncamento, casada com José Augusto da Conceição Lopes,
sob o mencionado regime de bens, e com ele habitualmente residente,
contribuinte fiscal n.º 181368137, como declarou.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal,
e os indicados números fiscais, pelos cartões respectivos.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas clá-
usulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GUSTRANSLOGÍSTICA 24 �
Logística, Armazenamento e Distribuição, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Cascalheira, armazém
B-6, freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas ou
encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto recolha, armazenamento e distribui-
ção de mercadorias em pequenos volumes e logística.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e correspondente à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros,
pertencentes uma, a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade é nomeada por acta.
2 � A sociedade obriga-se com a intervenção e assinatura de um

gerente.

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.

6.º

A cessão de quotas a estranhos, feita por qualquer dos sócios, fica
dependente do consentimento dos outros sócios que terão direito de
opção.

7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a firma em actos
ou documentos estranhos ao negócio, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e responsabilidades semelhantes, sob pena
de o infractor responder para com a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

8.º

1 � No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a
sociedade subsistirá com o outro sócio e os herdeiros ou representan-
te do falecido ou incapaz, os quais, enquanto a quota estiver indivisa,
exercerão em comum os respectivos direitos, por intermédio de um
só deles, por todos escolhidos.

2 � É dispensada autorização da sociedade para a divisão de quo-
tas, por herdeiros de sócios.

Conferida, está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303749

TERESA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1247/940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503249432;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/021127.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

Mudança de sede para Avenida de Manuel de Figueiredo, Edifício Jar-
dim, 1, loja 3, freguesia de São Pedro, cidade e concelho de Torres Novas.

Conferida, está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2000303790

SETÚBAL
ALMADA

SILVEIRA & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 362/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505109174; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/18102000.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silveira & Silveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 65, 9.º
direito, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

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 em medicina dentária e
estomatologia, em todas as suas especialidades tais como: dentisteria
operatória; cirurgia oral; endodôncia; periodôncia; prostodôncia fixa
e removível; odontopediatria; medicina dentária preventiva; implan-
tes dentários e ortodôncia fixa e removível.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4750 euros pertencente ao sócio Hélder António Correia
Silveira, e uma outra do valor nominal de 250 euros pertencente à
sócia Maria Margarida Correia Silveira Soares Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
3 � 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, 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.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000198249

SETÚBAL

DANIEL, FREIRE & BARRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 537/
660119; inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 15 e 17/20020208.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 4 de Dezembro de 2001: Luís

Anselmo de Sousa Pereira, casado, Rua do Dr. Alves da Fonseca, 8,

1.º, Setúbal; suplente: Orlando Manuel Amaro Barrocas, casado, Rua
do 1.º de Maio, 4, Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiróz Ferreira. 1000197931

PRAIA NOVA � SOCIEDADE EXPORTADORA
DE OSTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 503/
640622; identificação de pessoa colectiva n.º 501071733; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 12/20020408.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de gerentes, efectuada em 27 de Março de 2002: Sérgio

Pina Martins Pintado, casado e Maria Amália de Carvalho Martins Pin-
tado, residentes na Rua de António Joaquim Henriques, 15, 2.º Setúbal.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiróz Ferreira. 1000197930

PRAIA NOVA � SOCIEDADE EXPORTADORA
DE OSTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 503/
640622; identificação de pessoa colectiva n.º 501071733; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/20020222.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-

ro, quanto a 451 807$50, pela sócia MARZIA � Sociedade
Exportadora, L.da; e 150 602$50, pelos restantes sócios.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por cinco quotas, e pertencem ao sócio
MARZIA � Sociedade de Exportação, L.da, o valor de 3750 euros, à
sócia Ana Filipa Mendes Martins Pintado, ao sócio Carlos Alberto de
Carvalho Martins Pintado, o valor de 312,50 euros, à sócia Patrícia
Mendes Martins Pintado, o valor de 312,50 euros e à sócia Ana
Catarina Mendes Martins Pintado, o valor de 312,50 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000197929

CREMILOU � PERFUMARIA, COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1328/
811028; identificação de pessoa colectiva n.º 501079190; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/20020527.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, tendo os mesmos ficado com a seguinte

redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$ e corresponde à soma das três seguintes quotas: uma com
o valor nominal de 4 500 000$, pertencente à sócia Maria de Lurdes
Rodrigues dos Reis Verdes; duas iguais, cada uma com o valor nominal
de 250 000$ cada, pertencente uma a cada uma das sócias Ana Paula
dos Reis Verdes Niza e Carla Alexandra dos Reis Verdes Vale Rego.
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ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade activa e passivamente
pertence à sócia Maria de Lurdes Rodrigues dos Reis Verdes, desde já
nomeada gerente, obrigando-se a sociedade em todos os actos e con-
tratos, com a assinatura da mencionada gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000197928

VESTIGIUM � GESTÃO E VALORIZAÇÃO
DO PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6207/
20010710.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiróz Ferreira. 1000197927

AZUL CONTA � GABINETE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2418/
891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502290501; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/980925.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 1997.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 2001053150

ARSÉNIO & EDUARDO � REPARAÇÕES DE PESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5578/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504076450.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000197983

PEDRO DA ANIXA � COMÉRCIO PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5022/
981210.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 2001052774

O BATIKANO�S � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4860/
980511.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe, anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000197774

PRADO & TAVANEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2325/
19890621.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000197773

JRE � GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3812/
950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503338176.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000197772

JRE � GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3812/
950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503338176;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 4/20020801.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Sede: Rua do Poço, 23, rés-do-chão, Vendas de Azeitão, S. Simão.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000197771

E.3.I.L. � EMPRESA DE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3085/
920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502857064;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 12 e 13/20020415.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de Leandro Augusto Pereira dos

Santos, em 12 de Março de 2002, por renúncia.
Designação de gerente, efectuada em 12 de Março de 2002: David

João Antunes Barreiros, solteiro, maior, Praceta dos Cedros, 6, 1.º,
Setúbal.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000197766

AZUL CONTA � GABINETE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2418/
891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502290501.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000197854

AZUL CONTA � GABINETE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2418/
891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502290501;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 4/20021106.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Sede: Rua de Camilo Castelo Branco, 1, 2.º, São Sebastião.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000197852

DESPERTAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARTE
E LAVORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5885/
20001116.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade mencionada em epígrafe, anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000197851

MOVAUTO � MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 450/
621002; identificação de pessoa colectiva n.º 500198616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 1 e 2/20011112.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de José Maria Trigoso Corrêa de Barros, em

1 de Outubro de 2001, por renúncia.
Designação de gerente, efectuado em 1 de Outubro de 2001: João José

dos Santos Vieira, casado, Rua de Câmara Pestana, 25, 3.º C, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001053142

DESPERTAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARTE
E LAVORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5885/
20001116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20001116.

Certifico que Luísa Maria Simões do Couto Coelho Garcia, casada
com António Joaquim Coelho Garcia, na comunhão geral, Rua de D.
João de Castro, 20, 1.º, Alhos Vedros, constituiu a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DESPERTAR � Comércio de
Artigos de Arte e Lavores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Shopping Aranguês, loja 33C,
Avenida de Bento Gonçalves, freguesia de S. Sebastião, concelho de
Setúbal.

3 � A gerente poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho ou para conselho limítrofe, bem  como poderá instalar
e manter sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de artigos de arte
e de lavores.

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 à sócia única Luísa Maria Simões do Couto Coelho Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única, desde já nomeada gerente com ou sem remuneração conforme
ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerente poderá
comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designadamente
veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000197912

VESTIGIUM � GESTÃO E VALORIZAÇÃO
DO PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6207/
20010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010710.

Certifico que:
1.ª Maria José dos Santos de Sousa Aragão Machado, casada com

Paulo Manuel Pimentel Aragão Machado, na comunhão de adquiri-
dos, Avenida da Liberdade, 10, 7.º direito, Odivelas;

2.º João Pedro Rodrigues Ventura, solteiro, maior, Estrada  da Moita,
711, Palmela;

3.ª Ana Cristina Lopes Verdasca, solteira, maior, Rua da Senhora
da Glória, 25, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa;

4.ª Cleia Detry Cardoso e Cunha, casada com Luís Filipe Marques
Simões, na comunhão de adquiridos, Rua do Professor Alfredo de Sousa,
8, 4.º B, Lisboa, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VESTIGIUM � Gestão e Valori-
zação do Património, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Groot Pombo, 13,
freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para conselho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e valorização do patri-
mónio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a três vezes o capital social inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 todos 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 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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.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 de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente ma-
triculada.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiróz Ferreira. 1000197910

FERNANDEZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 439/
620703; identificação de pessoa colectiva n.º 500111685; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20001024.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo sido aditado o artigo 6.º ao

contrato de sociedade, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao capi-
tal, até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 1000197907

AZUL CONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2418/
891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502290501; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 16/990705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 000 000$ em dinhei-

ro, quanto a 400 000$, por José da Rosa Calado; 500 000$, por Rui
Manuel Oliveira Sanches; e 100 000$ por Mário José da Silva Cala-
do, tendo sido alterado o seu artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9 000 000$, e corresponde à soma de três
quotas: uma de 3 600 000$, pertencente ao sócio José da Rosa Cala-
do, outra do valor nominal de 4 500 000$, pertencente ao sócio Rui

Manuel Oliveira Sanches, e outra do valor nominal de 900 000$,
pertencente ao sócio Mário José da Silva Calado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 20010527822

CUNHA & MALDONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 572/
670412; identificação de pessoa colectiva n.º 500567867;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 13, 14 e
15/991118.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo
Cessação de funções de gerência de Etelvino Alfredo Mendes dos

Santos, em 4 de Novembro de 1999, por renúncia.
Cessação de funções de gerência de Alfredo Araújo, em 4 de No-

vembro de 1999, por renúncia.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato:
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 000 000$ em dinhei-

ro, quanto a 500 000$, por cada sócio, tendo em consequência, os
artigos 1.º, 2.º e 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cunha & Maldonado, L.da tem a sua
sede na Rua de Antão Girão, 7, freguesia de Santa Maria da Graça,
concelho de Setúbal, e o seu objecto consiste no comércio de produ-
tos têxteis e artigos de vestuário.

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 750 000$ cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, e a sua representação em
juízo, activa e passivamente, compete aos sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura de um
dos gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001053134

E.3.I.L. � EMPRESA DE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3085/
920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502857064.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, anos de 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 2001052812

SALMEX � SOCIEDADE REFINADORA DE SAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 568/
670109; identificação de pessoa colectiva n.º 500238782; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 21/20020110.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 106 � 8 de Maio de 2003 9737

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 180,31 euros, por in-

corporação de reservas, quanto a 108,19 euros por AMAPOL �
Aproveitamentos Marinhos de Portuga, L.da; quanto a 36,06 euros por
Manuel dos Santos; quanto a 36,06 euros por Ana Cristina Monteiro
Santos Claudino Graça e Iolanda Maria Monteiro Santos, em partes
iguais, tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato o qual ficou com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 75 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros valores do activo constante da escrita e correspon-
dente à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
45 000 euros pertencente à sócia AMAPOL � Aproveitamentos
Marinhos de Portugal, L.da; uma de 15 000 euros pertencente ao só-
cio Manuel dos Santos; uma de 7500 euros pertencente à sócia Ana
Cristina Monteiro Santos Claudino Graça; uma de 7500 euros perten-
cente à sócia Iolanda Maria Monteiro Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001053126

LITORAL PRESS � EDIÇÕES E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6252/
20010806.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, ano de 2001.

17 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001052820

QUEIJARIA DOS VIDAIS � PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE QUEIJOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3312/
930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502982900; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 26/20020115.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 336,59 euros, por in-

corporação de reservas.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
140 000 euros, representado por 28 000 acções no valor nominal de
5 euros cada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiróz Ferreira. 2001052235

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

ASA NEGRA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 216/
030217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030217;
pasta n.º 216.

Certifico que entre António Lopes Pereira, viúvo e Maria Alice da
Costa da Silva, solteira, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Asa Negra � Confec-
ções, L.da e tem a sua sede na Zona Industrial do Penso, freguesia de
Penso, concelho de Melgaço.

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 fabricação de malhas e con-
fecções de vestuário em série, importação e exportação dos mesmos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
16 000 euros, pertencente ao sócio António Lopes Pereira e outra
do valor nominal de 14 000 euros, pertencente à sócia Maria Alice
da Costa da Silva.

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 ambos 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.

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

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 mesmo

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Ana Cláudia Borges
Fernandes da Silva. 2001570368

PONTE DE LIMA

BARRILARTE� MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Teside, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1259/20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506460061;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030213.

Certifico que entre João Pedro Morais Gonçalves, casado com Maria
da Conceição Araújo Soares Gonçalves, na comunhão de adquiridos, e
Desidério de Sousa Rosado, solteiro, maior, e por escritura de 12 de
Fevereiro de 2003, exarada de fls. 17 a fls. 18 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 404-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BARRILARTE � Mobiliário, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar de Teside, da freguesia da Ribeira, do con-
celho de Ponte de Lima.
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§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, comercialização e restauro
de mobiliário e pipos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.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.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2000005195

TÁXI OLIALVES, L.DA

Sede: Carvalhal, Rebordões, Santa Maria, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1240/20021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506386872;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20021216.

Certifico que por escritura lavrada 16 de Dezembro de 2002, de
fls. 16 a fls. 17 do livro de notas para escrituras diversas n.º 83-H, do
2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo e, entre Óscar Alberto de
Matos Gonçalves e mulher Ângela Maria da Silva Alves, casados na
separação de bens, residentes no lugar de Carvalhal, freguesia de

Rebordões-Santa Maria, deste concelho de Ponte de Lima, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato com a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Olialves, L.da, tem a sua sede no
lugar de Carvalhal, freguesia de Rebordões Santa Maria, do concelho
de Ponte de Lima.

§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação social.

2.º

A sociedade em por objecto o transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
3000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Óscar
Alberto de Matos Gonçalves e Ângela Maria da Silva Alves.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes o sócio Óscar Alberto de Matos
Gonçalves e o não sócio José Oliveira Alves, casado, natural da fre-
guesia de Cabaços, Ponte de Lima, residente no lugar da Veiga, fre-
guesia de Fojo Lobal, do concelho de Ponte de Lima.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um dos gerentes.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse, quaisquer
móveis ou imóveis de e para a sociedade; e

b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-
petentes contratos de leasing; confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Conferida está conforme o seu original.

16 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2000050212

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes
rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito ou seis dias úteis antes da res-
pectiva publicação no diário normal ou em suplemento.
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