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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Gabinete da Secretária-Geral

Anúncio

Concurso público P. 157/2003 � Requalificação
do armazém da DAPAT

1 � Entidade contratante � a entidade pública contratante é a
Assembleia da República, Palácio de São Bento, sita no Largo das
Cortes, 1249-068 Lisboa [telefone 213917145; fax: 213917005].

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos do
n.os 1 e 2 do artigo 47.º, alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º e ar-
tigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Palácio de São Bento, Largo das
Cortes, 1200-069 Lisboa.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada consiste,
essencialmente, na requalificação do armazém da DAPAT, destinan-
do-o a duas salas de reuniões, duas cabinas de tradução simultânea e
uma sala de visitas e instalações sanitárias de apoio.

c) Preço base do concurso � o valor para efeito de concurso é de
€ 223 728,92.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de execução
da obra é de 150 dias.

5 � Modalidade jurídica de associação dos concorrentes � pode-
rão concorrer consórcios ou agrupamentos complementares, nos ter-
mos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

6 � a) Exame do processo de concurso � o processo do con-
curso e documentos complementares encontram-se patentes no ser-
viço indicado no ponto 6, alínea b), onde podem ser examinados ou
pedidos, bem como obtidas cópias dessas peças, nos termos do De-
creto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, entre as 10 e as 12 horas e
as 14 e 18 horas. As cópias das peças escritas e desenhadas podem
ser solicitadas até às 18 horas do sexto dia útil anterior à realização
do acto público.

b) Custo � o custo do processo do concurso, a pagar em dinheiro
ou cheque à ordem do tesoureiro da Assembleia da República, é de
€ 75, isento IVA.

7 � a) Prazo de apresentação de propostas � as propostas terão
de dar entrada até às 17 horas do 30.º dia após a data de publicação
do presente anúncio no Diário da República.

b) Local de entrega � as propostas serão enviadas por correio
com aviso de recepção ou entregues na Divisão de Aprovisionamen-
to e Património da Assembleia da República, Avenida de D. Carlos I,
130, 2.º, 1200-651 Lisboa.

c) Modo de apresentação das propostas � as propostas, bem
como os documentos que as instruem, deverão ser redigidos em lín-
gua portuguesa, tendo-se em atenção o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

8 � a) Acto público � poderão intervir no acto público do con-
curso os representantes dos concorrentes, quando devidamente cre-
denciados.

b) Local e data do acto público � o acto público de abertura das
propostas terá lugar às 15 horas do dia útil seguinte ao do termo do
prazo para a entrega das propostas, no serviço referido no ponto 6,
alínea b).

9 � Caução � o valor da caução a prestar pelo adjudicatário
será de 5 % do valor da adjudicação, nos termos do artigo 113.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Tipo de empreitada � preço global, nos termos dos arti-
gos 9.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os tra-
balhos serão pagos nos termos dos artigos 202.º a 208.º do mesmo
diploma, em prestações mensais.

11 � Consórcios � poderão concorrer consórcios ou agrupamen-
tos complementares, nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março.

12 � a) Autorizações:

A 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios), a qual tem de
ser de classe que cubra o valor global da proposta;

As 3.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria, as
3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª categoria, as
1.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e as 14.ª e
15.ª subcategorias da 6.ª categoria, na classe correspondente
à parte dos trabalhos a que respeitem.

Caso o concorrente recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso deverão os subempreiteiros ser possuidores de
alvará das mesmas categorias e subcategorias correspondente ao valor
da parte da obra executada.

b) Documentação de habilitação � os concorrentes nas condições
do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão apre-
sentar a documentação prevista nas alíneas e), f), g), i), l), n), o)
e q) do n.º 1 artigo 67.º e os restantes concorrentes deverão apre-
sentar a documentação exigida nos artigos 67.º e 68.º do mesmo
diploma legal, devendo todos os concorrentes apresentar ainda có-
pia dos impressos modelo n.º 22, relativos aos últimos três exercícios
e ainda os respectivos balancetes e demonstrações de resultados.

13 � Prazo de validade � as propostas terão a validade de 66 dias,
contados a partir da data do acto público do concurso.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação da obra será feita
à proposta mais vantajosa, atendendo-se, na apreciação das propos-
tas, aos seguintes factores e índices de ponderação:

a):
1) Valia técnica da proposta � 40 %;
2) Preço � 35 %;
3) Prazo de execução � 25 %.

b) Para classificação do 1.º critério serão considerados os se-
guintes subcritérios:

1) Memória descritiva e justificativa do modo de exe-
cução dos trabalhos � 40 %;

2) Programa de trabalhos incluindo o plano de traba-
lhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamen-
to � 60 %.

c) A avaliação do 1.º critério será efectuada numa escala de
0 a 10;
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d) Para avaliação do 2.º critério será aplicada a fórmula:

Ci = Vmb/Vi × 10
em que:

Ci = classificação;
Vi = valor da proposta a classificar;
Vmb = valor da proposta mais baixa.

e) Para avaliação do 3.º critério será aplicada a fórmula:

Cil = Pmb/Pi × 10
em que:

Cil = classificação;
Pi = prazo da proposta a classificar;
Pmb = prazo da proposta mais baixa.

15 � Capacidade económica e financeira � a avaliação da capa-
cidade económica e financeira dos concorrentes será feita com base
nos seguintes rácios: liquidez geral, autonomia financeira e grau de
cobertura do imobilizado.

16 � Variantes � não é admitida a apresentação pelos concor-
rentes de variantes ao projecto.

17 � Publicação � este anúncio foi enviado para publicação no
Diário da República em 25 de Julho de 2003.

24 de Julho de 2003. � Pela Secretária-Geral, em substituição,
Teresa Fernandes. 3000110960

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Alentejo

Anúncio

Concurso público n.° 1/DREA/RE/2003 para fornecimento
de refeições em refeitórios escolares

Por não ter sido publicado na íntegra o anúncio do concurso pú-
blico n.° 1/DREA/RE/2003, no Diário da República, 2.ª série,
n.° 158, de 11 de Julho, a seguir se publica o anexo A � Grupo de
escolas, cuja omissão se verificou.

A Directora Regional de Educação do Alentejo, Maria Teresa Ra-
malho Godinho.

Programa de concurso

Anexo A � Grupo de escolas

Grupo Escola Morada Código Localidade Telefone Média
Número
total de

Postal diária refeições

A E. B. 2/3 João Pedro de Andrade Tapada do Telheiro .................... 7400 Ponte de Sor ............. 242206168 329 58 562

B E. B. 2/3 n.° 1 de Elvas ............ Avenida do Infante D. Henrique 7350-100 Elvas .......................... 268623293 135 24 030
E. B. 2/3 n.° 2 de Elvas ............ Estrada Nacional 373, Apart 123 7350-231 Elvas .......................... 268639940 300 53 400
E. S. D. Sancho II ..................... Rua de São Paulo ........................ 7350 Elvas .......................... 268623420 107 19 046
E. B. I de Vila Boim ................. Rossio 25 de Abril ...................... 7350-501 Vila Boim .................. 268658130 220 39 160
E. S/3 de Campo Maior ............ Rua de D. João de Portugal ......... 7370 Campo Maior ............ 268686395 128 22 784

C E. B. 2/3 José Régio ................. B.° dos Assentos, Apart. 228 ...... 7300-901 Portalegre .................. 245300000 330 58 740
E. S. Mouzinho de Silveira ........ Avenida do Bonfim ..................... 7300 Portalegre .................. 245330966 242 43 076

D E. B. 2/3 Santa Maria ............... Rua de Fernando Pessoa .............. 7800-181 Beja ........................... 284329928 103 18 334
E. S/3 de Moura ........................ Avenida do Poeta Joaquim Costa 7860 Moura ........................ 285251477 210 37 380
E. B. 1 de Amareleja ................ Largo das Flores .......................... 7885-068 Amareleja .................. 285980100 273 48 594
E. B. 1 de Pias .......................... Rua do Dr. António Sérgio, 26 ... 7830-219 Pias ........................... 284850000 163 29 014

E E. S/3 Manuel da Fonseca ......... Estrada de Santa Cruz, Apart. 125 7540-909 Santiago do Cacém .... 269822819 150 26 700
E. B. 2/3 de Colos .................... Cerca do Vale da Rosa ................. 7630-329 Colos ......................... 283650000 177 31 506
E.B. 2/3 de Sabóia ..................... 7665 Sabóia ........................ 283880000 120 21 360

F E. B, 2/3 D. João de Portel ...... Rua de São Paulo ........................ 7220-401 Portel ........................ 266619060 163 29 014
E. B. 2/3 Reguengos de Monsaraz Urb. da Quinta Nova, Apat. 2 ..... 7200 Reguengos de Monsaraz 266509200 240 42 720

G E. B. 2/3/S Cunha Rivara .......... Rua de 5 de Outubro ................... 7040-028 Arraiolos .................... 266499243 203 36 134

Total .................................................................................................... 639 554

3000110215

Direcção Regional de Educação do Centro

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção civil,
instalação eléctrica interior, campo de jogos, arranjos
exteriores e redes exteriores do pavilhão gimnodes-
portivo da Escola Básica do 2.° e 3.° ciclos de São Pe-
dro de Alva, freguesia de São Pedro de Alva, concelho
de Penacova, distrito de Coimbra.

1 � Concurso público promovido pela Direcção Regional de Edu-
cação do Centro, Direcção de Serviços de Recursos Materiais, Rua
do General Humberto Delgado, 319, 5.°, 3030-327 Coimbra (tele-
fone: 239798800; fax: 239405276).

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

3 � a) Local de execução � Escola EB 2, 3 de São Pedro de
Alva (São Pedro de Alva)

b) Empreitada de construção civil, instalação eléctrica interior,
campo de jogos, arranjos exteriores e redes exteriores do pavilhão
gimnodesportivo da Escola Básica do 2.° e 3.° ciclos de São Pedro

de Alva, freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova,
distrito de Coimbra

c) O preço base do concurso é de € 620 151,00, não incluindo o
IVA.

4 � Prazo de execução � a totalidade da empreitada terá de estar
concluída no prazo de seis meses.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Mate-
riais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua do General
Humberto Delgado, 319, 5.°, 3030-327 Coimbra, podendo ser soli-
citadas cópias dessa peças a partir da data de publicação deste anún-
cio no Diário da República até à primeira metade do prazo fixado
para apresentação das propostas no seguinte local: LCJR � Centro
de Cópias, Avenida de D. Afonso Henriques, 32-38, 3000-009 Coim-
bra (telefone/fax: 239716262).

b) O preço das diferentes peças é o seguinte (sem IVA):

Fotocópia A4 � € 0,03;
Fotocópia A3 � € 0,07;
Cópia em papel ozalid � € 1,80/m2;
Cópia em papel reprolar � € 5,25/m2.
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6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do 30.°
dia a contar do 1.° dia útil seguinte ao da publicação deste anúncio
no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues na Direcção de Serviços de
Recursos Materiais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua
do General Humberto Delgado, 319, 5.°, 3030-327 Coimbra.

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

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público terá lugar no 1.° dia útil seguinte ao da entrega
das propostas, pelas 10 horas, na Direcção de Serviços de Recursos
Materiais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua do Ge-
neral Humberto Delgado, 319, 5.°, 3030-327 Coimbra.

8 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada é em regime misto de preço global e série pre-
ços. Os pagamentos serão efectuados nos termos do artigo 210.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato e desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da ac-
tividade de empreiteiro de obras públicas.

11:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de

certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
(IMOPPI), ao abrigo do Decreto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março, que
contenha as seguintes autorizações, sem prejuízo do estipulado no
n.° 11.3:

a) Da l.ª categoria (empreiteiro geral) e da classe correspon-
dente ao valor total da sua proposta.

b) Das 3.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da l.ª cate-
goria, da 1.ª, 6.ª, 7.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria e da 14.ª subcategoria da 6.ª categoria, e das classes
correspondentes ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c).

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhes respeitem.

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexa-
das à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do do-
cumento de classificação contendo as autorizações exigidas
no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem e prova de tal titularidade, efectuada nos termos
do n.° 11.2;

11.2 � A titularidade do documento de classificação, contendo
as autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do
n.° 1 do artigo 69.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de
Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação e se os
mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários de Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo o
permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade financeira, económica e técnica dos

concorrentes, nos termos da Portaria n.° 1454/2001, de 28 de De-

zembro, com a nova redacção dada pela Portaria n.° 509/2002, de
30 de Abril, tendo ainda em conta os elementos de referência soli-
citados no programa de concurso, bem como os elementos referidos
no n.° 2 do artigo 98.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, as
propostas dos concorrentes considerados aptos serão graduadas para
efeito de adjudicação, tendo por referência o critério de proposta
economicamente mais vantajosa, através da ponderação dos seguin-
tes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço;
Cp = classificação da proposta;

E segundo a expressão:

Cp = 0,6 Vt + 0,4 P

cujos subfactores de ponderação estão descritos no programa de
concurso.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto, ou parte dele, nem de propostas que contemplem altera-
ção do prazo e programa de execução da obra.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 23 de Julho de 2003.

O Director de Serviços, Mário José da Cruz Gonçalves.
3000110532

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Alentejo

Sub-Região de Saúde de Évora

Aviso

Concurso público n.° 01/2003 � Prestação de serviços de
limpeza, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.° 144, de 25 de Junho de 2003, a pp. 12 995 e 12 996
(1000223688) .

1 � Avisam-se os interessados de que o referido concurso sofrerá
um aditamento em termos de locais onde se irá realizar a prestação
de serviços de limpeza; assim, para além dos locais mencionados no
anúncio de abertura, serão incluídos o seguintes centros de saúde e
extensões:

1) Centro de Saúde de Borba:
1.1) Sede, sita Rua da Misericórdia, 2, 7150-172 Borba.
2) Centro de Saúde de Estremoz:
2.1) Sede, sita Avenida de 9 de Abril, 7100-500 Estremoz.
3) Centro de Saúde de Évora:
3.1) Sede, sita Largo do Paraíso, 1, 7000 Évora.
4) Centro de Saúde de Mora:
4.1) Sede, sita Rua de São João de Deus, 1 e 3, 7490-252 Mora.
5) Centro de Saúde de Portel:
5.1) Sede, sita Rua do Espírito Santo, 25, 7220-403 Portel.

2 � Serão ainda excluídas no anúncio de abertura as seguintes
unidades de saúde:

1) U. S. Orada, sita Largo da Igreja, 1, 7150-308 Orada;
2) U. S. Aldeia Serra d�Ossa, sita Aldeia Serra d�Ossa, 7170-

118 Redondo;
3) U. S. Falcoeiras, sita Falcoeiras, 7200-052 Montoito;
4) U. S. Rio de Moinhos, sita Largo de São Tiago, 7150-380

Rio de Moinhos;
5) U. S. Amieira, sita Rua da Bica, 3, 7220-110 Amieira;
6) U. S. Cabrela, sita Rua de Francisco António Correia Pa-

lhavã, 7050-419 Cabrela;
7) U. S. Santiago do Escoural, sita na Avenida do General Hum-

berto Delgado, 4, 7050-556 Santiago do Escoural;
8) U. S. Casa Branca, sita Estação Casa Branca, 7050-520 Casa

Branca;
9) U. S. S. Brissos, sita em S. Brissos, 7050-557 S. Brissos;
10) U. S. Lavre, sita Rua da Casa do Povo, 7050-467 Lavre;
11) U. S. Fazendas do Cortiço, sita Estrada Nacional, 7050-

-011 Fazendas do Cortiço;
12) U. S. S. Cristóvão, sita na Rua do Engenheiro João Rafael

Almamdanim, 7050-600 São Cristovão;
12) U. S. Baldios, sita Baldios, 7050-582 Baldios;
13) U. S. Ciborro, sita no Largo do Povo, 7050-611 Ciborro;
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14) Cortiçadas de Lavre, sita na Rua de Cortiçada, 7050-636
Cortiçadas de Lavre;

15) U. S. Foros de Vale Figueira, sita na Rua Caminhos do Fu-
turo, 7050-704 Foros de Vale Figueira;

16) U. S. Silveiras, sita no Largo do Terreiro do Paço, 7050-
677 Silveiras;

17) U. S. Geraldo, Estrada Nacional, 7050 São Geraldo.

3 � O critério que presidirá à adjudicação será o do preço mais
baixo, incluindo a revisão de preços para o ano seguinte (artigo 17.°
das cláusulas jurídicas) e o da garantia oferecida pela idoneidade do
concorrente em exercícios de actividades anteriores, de funções
adstritas aos centros de saúde ou em áreas suas dependentes.

4 � A data limite de apresentação de propostas � 21 de Agosto
de 2003, até as 17 horas.

5 � O acto público terá lugar às 10 horas do dia 22 de Agosto de
2003, na Praça de Joaquim António de Aguiar, 5, em Évora, poden-
do assistir todos os interessados e intervir só os devidamente cre-
denciados pelos concorrentes.

6 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da Re-
pública � 23 de Julho de 2003.

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

21 de Julho de 2003. � A Coordenadora Sub-Regional, Maria
Augusta Portas Pereira. 1000231128

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais da Universidade de Coimbra

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.° 160001/2004 para o fornecimento de
3200 t de thick fuelóleo n.° 4 BTE e transporte (artigo
87.°, n.° 1 ).

1 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya
Barreto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone: 239400515, fax:
239827616).

2 � Fornecimento de «3200 t de thick fuelóleo n.° 4 BTE e
transporte».

Categoria 23.20.1, subcategoria 23.20.17 (Regulamento CEE
n.° 3696/93, alterado pelo Regulamento CEE n.° 1232/98 � JOCE
n.° L 177/32). (Ver parte II � Condições gerais e especiais do ca-
derno de encargos.)

3 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço  de Aprovi-
sionamento, armazém 06, piso 0.

4 � O fornecimento decorrerá ao longo do ano 2004 de acordo
com as requisições dos HUC.

5 � [...]
6 � [...]
7 � As propostas a apresentar pelos concorrentes deverão

referir-se à totalidade do fornecimento.
8 � [...]
9 � Para apreciação das condições de carácter técnico e econó-

mico, deverá ser consultado o ponto 8.4 do programa do concurso.
10 � [...]
11 � a) HUC � Serviço de Aprovisionamento/armazém 06,

Avenida de Bissaya Barreto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone:
239400515, fax: 239827616).

b) Até à data estabelecida para entrega das propostas.
c) Mediante o pagamento de € 25,00 em dinheiro, cheque ou vale

postal emitido à ordem do tesoureiro dos Hospitais da Universidade
de Coimbra.

12 � a) Entidade referida no n.º 11, alínea a).
b) Até às 17 horas do dia 15 de Setembro de 2003.
c) Em língua portuguesa.
13 � Às 10 horas do dia 16 de Setembro de 2003, no Serviço de

Aprovisionamento, armazém 06, piso 0, podendo intervir todas as
pessoas que, para o efeito, estejam devidamente credenciadas.

14 � A adjudicação será efectuada tendo em conta o critério da
proposta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes
factores ordenados por ordem decrescente da sua importância (va-
lorizados de 1 um a 10, de acordo com os elementos das propostas),
afectados pelos coeficientes de ponderação percentuais indicados.

1) Satisfação global das condições do caderno de encargos �
45 %;

2) Preço � 40 %;
3) Condições de pagamento � 15 %.

15 � Os concorrentes ficam vinculados a manter as suas propostas
durante 90 dias a contar da data limite para a entrega das propostas.

16 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deverá
prestar caução de valor correspondente a 5 % do valor total da adjudi-
cação. Com financiamento a inscrever na rubrica 3.1.6.6 do orçamen-
to financeiro dos HUC para 2004. Ocorrendo os pagamentos nos ter-
mos e prazos a estabelecer contratualmente com o adjudicatário.

17 � [...]
18 � [...]
19 � Remetido para publicação no Jornal Oficial da União Eu-

ropeia e Diário da República em 23 de Julho de 2003.
20 � Recepcionado no Serviço de Publicações Oficiais da Comu-

nidade Europeia e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A, em 23
de Julho de 2003.

23 de Julho de 2003. � O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José António Bronze. 3000110550

 Aviso

Concurso público n.° 110010/2004 � meios
de contraste radiológico

Esclarece-se que, no âmbito do referido concurso público, ocor-
reu a prestação de esclarecimentos, estando os mesmos patentes no
processo do concurso.

23 de Julho de 2003. � A Presidente do Júri, Maria Fortunata
Monteiro. 3000110551

Anúncio

Concursos públicos

N.º 100021/2004 � Reagentes para o diagnóstico laboratorial da
infecção HTLVI/II e sífilis;

N.º 100022/2004 � Reagentes para pesquisa de antigénios e
anticorpos pelas técnicas de gel e microplaca para aquisição de
reagentes para o Serviço de Imuno-Hemoterapia.

1 � Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya
Barreto, 235, 3000-075 Coimbra (telefone: 239400511; fax:
239705352.

2 �Aquisição de reagentes para o Serviço de Imuno-Hemoterapia,
classe 24.42; categoria 24.42.2 e subcategoria 24.42.23 (Regulamen-
to CEE n.° 1232/98 � JOCE, n.° L 177/39).

3 �Hospitais da Universidade de Coimbra, Serviço de Imuno-
-Hemoterapia, piso 0 (rés-do-chão).

4 �A entrega dos bens decorrerá ao longo do ano 2004, após a
data de emissão da nota de encomenda.

5 � [...]
6 � [...]
7 �As propostas poderão referir-se à totalidade ou a parte dos

bens postos a concurso.
8 �Não são admitidas propostas que contenham alterações das

cláusulas do caderno de encargos.
9 �Para apreciação das condições de carácter técnico e econó-

mico deverá ser consultado o ponto 8.4 do programa dos concursos.
10 � [...]
11 � a) HUC, Serviço de Aprovisionamento � armazém 01,

piso 0 (endereço indicado em 1).
b) Até à data estabelecida para entrega das propostas.
c) O programa dos concursos e caderno de encargos poderão ser

consultados no Serviço de Aprovisionamento (armazém 01) durante
o horário normal de serviço ou adquirido, mediante pagamento pré-
vio de € 30,00 mais € 2,73 para despesas de envio, sob registo e
aviso de recepção, até três dias antes da entrega das propostas.

12 � a) As propostas devem ser enviadas à entidade referida em
11, a).

b) Até às 17 horas e 30 minutos do dia 16 de Setembro de 2003;
c) Em língua portuguesa.
13 � Às 10 horas de 17 de Setembro de 2003, no local referido

em 11, a), podendo intervir todas as pessoas que, para o efeito, es-
tejam devidamente credenciadas.

14 � A adjudicação será feita de acordo com o critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente da sua importância, bem como a res-
pectiva ponderação e valorização:

1) Qualidade � 50 %;
2) Funcionalidade � 40 %;
3) Preço � 10 %;

N. B. � Para melhor esclarecimento, ver programa dos concur-
sos (ponto 12.1)
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15 � A(s) propostas mantêm-se durante o prazo de validade do(s)
concurso(s).

16 �O(s) concorrente(s) a quem for(em) adjudicado(s) o(s)
fornecimento(s) deverá(ão) prestar caução de valor correspondente
a 5 % do valor total da adjudicação. O(s) pagamento(s) ocorrerão
nos termos e prazos a estabelecer com o(s) adjudicatário(s), com
financiamento pela verba inscrita na rubrica 3161 do orçamento dos
HUC.

17 � [...]
18 � [...]
19 e 20 � Remetido para publicação e recepcionado na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., e JOUE em 24 de Julho de 2003.

24 de Julho de 2003. � Pelo Director do Serviço de Aprovisio-
namento, Maria Olinda Brandão. 3000110554

Hospital de São João

Anúncio de concurso público n.° 28/2003-E

Torna-se público o seguinte:
1 � Entidade adjudicante � Hospital de São João, Alameda do

Prof. Hernâni Monteiro, 4202-451 Porto (telefone: 225512100 �
ext. 1421; fax: 225504463), Dep. Aprovisionamento/Sector Equi-
pamento.

2 � Objecto do concurso:

Número do concurso � 28/2003-E;
Designação � aquisição de uma máquina de circulação

extracorporal (e seus acessórios);
Data e hora limite da recepção das propostas � 21 de Agosto

de 2003, até às 17 horas;
Data e hora de abertura das propostas � 22 de Agosto de 2003,

às 10 horas.

3 � O processo do concurso está patente, para consulta pública
ou levantamento, mediante pagamento de € 5,00, no Dep. de Apro-
visionamento � Sector de Equipamento, sito na morada indicada
em 1, entre as 9 e as 17 horas. Para a sua aquisição os concorrentes
deverão passar previamente pela Tesouraria do Hospital de São João
(9 às 12 horas e das 14 às 16 horas).

4 � Serão enviados pelo correio, quando solicitados em tempo
útil, mediante pagamento do valor acima referido.

5 � As candidaturas serão entregues no Dep. de Aprovisiona-
mento � Sector de Equipamento, ou remetidas pelo correio, com
aviso de recepção.

6 � As candidaturas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � As candidaturas serão obrigatoriamente instruídas com os do-

cumentos que constarem do processo de concurso.
8 � A adjudicação será feita nos termos do programa do con-

curso.
9 � Este anúncio foi enviado e recebido para publicação no Diá-

rio da República em 23 de Julho de 2003.

23 de Julho de 2003. � O Administrador-Delegado, Mário Jorge
Carvalho. 3000110523

Programa Humanização, Acesso e Atendimento
no Serviço Nacional de Saúde

Anúncio

Concurso público n.° 1/2003

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde � Programa
Humanização, Acesso e Atendimento no Serviço Nacional de Saúde,
Avenida do Infante D. Pedro, 8, 5.°, 1749-075 Lisboa (telefone:
217935390; fax: 217939453; e-mail: proghumanizacao@vianw.pt).

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

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução � Dafundo;
b) Designação da empreitada � «Remodelação das antigas ins-

talações dos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o
Centro de Saúde de Carnaxide/Extensão do Dafundo»;

c) Natureza, extensão e características gerais da obra � re-
modelação interior de três pisos, beneficiação das fachadas
existentes e cobertura e instalação de um elevador para oito
pessoas;

d) Preço base � o preço base do concurso é de € 650 000,
com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de execução
da obra é de oito meses.

5 � Processo de concurso e pedido e documentos:

a) O processo do concurso poderá ser consultado durante as
horas normais de expediente (das 9 horas e 30 minutos às
12 horas e das 14 às 17 horas), na Divisão de Apoio Téc-
nico da Sub-Região de Saúde de Lisboa, na Avenida dos Es-
tados Unidos da América, 75, 4.° piso, em Lisboa;

b) Os elementos acima referidos, solicitados até às 17 horas
de 13 de Setembro de 2003, serão adquiridos directamente
na firma Arnaldo e Francisco Costa, L.da, sita na Rua de
David Sousa, 13-C, em Lisboa com o telefone e fax
217960339, a preço de custo, mediante encomenda escrita
via fax, e serão entregues no prazo máximo de seis dias,
contados a partir da data de recebimento do pedido.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do dia
29 de Setembro de 2003;

b) As propostas serão entregues na recepção da Secretaria da
Sub-Região de Saúde de Lisboa, na Avenida dos Estados Uni-
dos da América, 75, 2.° piso, em Lisboa, contra recibo ou
remetidas por correio, sob registo e com aviso de recep-
ção;

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

7 � Acto público:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas devidamente credenciados;

b) O acto público do concurso realizar-se-á no dia 30 de Se-
tembro de 2003, pelas 10 horas, na Secção de Aprovisio-
namento da Sub-Região de Saúde de Lisboa, na Avenida dos
Estados Unidos da América, 75, 3.° piso, em Lisboa;

c) Caução � o valor da caução será 5 % do valor da adjudica-
ção;

d) Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
sendo o financiamento suportado por receitas inscritas no
orçamento do PIDDAC 2003 do Programa Humanização,
Acesso e Atendimento no SNS;

e) Formas jurídicas de associação de empresas � podem con-
correr empresas ou associação de empresas desde que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, antes da celebração do contrato, consórcio
esse que deverá manter até à extinção de todas as obrigações
decorrentes da execução da empreitada, aí expressamente
incluídas as decorrentes da garantia da boa execução.

11 � Informações relativas à idoneidade e condições de carácter
técnico e económico dos concorrentes:

11.1 � Natureza e classificação das autorizações:
a) Só serão admitidos os concorrentes que à data da entrega da

proposta sejam titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, designado por IMOPPI, com
as seguintes autorizações:

a.1) Empreiteiro geral de 1.ª categoria � Edifícios, com classe
correspondente ao valor global da proposta, e

a.2) 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª ca-
tegoria, na classe correspondente a parte dos trabalhos a
que respeite, e

a.3) 1.ª, 5.ª e 6.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe corres-
pondente a parte dos trabalhos a que respeite, e

a.4) 14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria na classe corres-
pondente a parte dos trabalhos a que respeite.

b) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos
termos da alínea anterior e desde que não seja posto em causa o
limite previsto no n.° 3 do artigo 265.° do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março, indicará, em documento anexo à proposta, os sub-
empreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vincu-
lado por contrato para execução dos trabalhos que lhe respeita.

c) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada
um dos subempreiteiros, das quais conste o nome deste, o seu ende-
reço, a titularidade do certificado contendo as autorizações exigidas
no concurso e, bem assim, o valor total e a natureza dos trabalhos
a que respeitam.
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11.2 � A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes será feita com base nos rácios e respectivos valores de
referência constantes da Portaria n.° 1547/2002, de 24 de Dezem-
bro, e ainda tendo em conta o estabelecido na Portaria n.° 1465/
2002, de 14 de Novembro, através da comparação entre os valores
de referência fixados e os valores dos rácios de cada empresa calcu-
lados nas seguintes situações:

Utilizando a média aritmética simples dos anos de 2000, 2001,
2002, a partir do balanço das respectivas declarações anuais
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 apresentem cumulati-
vamente, em qualquer das situações referidas anteriormente,
valores iguais ou superiores aos valores de referência do quartil
inferior previstos;

Volume de negócios superior ao valor da proposta apresentada.

11.3 � A capacidade técnica será avaliada de acordo com os se-
guintes factores, que os concorrentes deverão satisfazer cumulativa-
mente:

Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a € 390 000;

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.

12 � Validade da proposta � o prazo de validade da proposta é
de 66 dias úteis, contados a partir da data do acto público do con-
curso.

13 � Critérios de adjudicação das propostas � a adjudicação da
empreitada será feita ao concorrente que apresentar a proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, à qual se chegará através da aplicação
dos seguintes factores, com a seguinte ponderação:

a) Capacidade técnica (1.º critério) � ponderação 40 %;
b) Preço (2.° critério) � ponderação 35 %;
c) Prazo de execução (3.° critério) � ponderação 25 %;
d) A classificação final resultará da aplicação da fórmula se-

guinte:

Cf = 0,4 Vt + 0,35 Pi + 0,25 Pz
sendo:

Cf = classificação final resultado da média ponderada;
Pz = pontuação de cada proposta do prazo de execução;
Vt = pontuação da valia técnica;
Pi = pontuação de cada proposta do preço

14 � Propostas variantes ou condicionadas � não são admitidas
propostas variantes ou condicionantes ao projecto.

15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 25 de Julho de 2003.

16 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 25 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Gestor do Programa, Wellington Fer-
nandes. 3000110874

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO
Instituto das Estradas de Portugal

Concurso público IEP n.° 25/2003-PRO � EN 120 � ponte
metálica de Odemira, ao quilómetro 103+350, reabilita-
ção e reforço estrutural.

1 � Entidade adjudicante � Instituto das Estradas de Portugal
(IEP), Praça da Portagem, 2804-534 Almada, Portugal (telefone:
212947100; fax: 212947793).

2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição do ser-
viço:

Reabilitação e reforço estrutural � «EN 120 � ponte metáli-
ca de Odemira, ao quilómetro 103+350»;

Classificação estatística: 74.20.31.

3 � Local da prestação de serviços � o estudo desenvolve-se
nos concelhos de Odemira e distrito de Beja.

4 � Prazo de execução do serviço � o estudo deverá ser desen-
volvido segundo as condições expressas no programa de concurso
(PC) e cadernos de encargos (CE), no prazo global de 180 dias.

5 � Admissão dos concorrentes � no presente concurso pode-
rão participar empresas isoladas ou em associação, em regime de res-
ponsabilidade solidária, ou profissionais liberais constituídos em equi-
pa, vocacionados para a elaboração de estudos e projectos e com
experiência no âmbito rodoviário que satisfaçam as condições defi-
nidas no programa de concurso e que reúnam os requisitos de idonei-
dade fixados no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Ju-
nho.

6 � Indicação das habilitações profissionais dos concorrentes e
dos responsáveis por cada especialidade � os técnicos especialistas
que constituem a equipa técnica a afectar à presente prestação de
serviços deve ser indicada de acordo com o quadro tipo VI em ane-
xo, devendo possuir os seguintes requisitos habilitacionais e profis-
sionais nas seguintes especialidades:

a) Coordenação do estudo e responsável pelas obras de arte �
deverá ser engenheiro civil com experiência em estudos/
projectos congéneres e possuir, pelo menos, 10 anos de ex-
periência profissional.

Deverá possuir no seu curriculum vitae como autor ou
co-autor o projecto de reabilitação e ou de construção de
uma obra de arte de vão igual ou superior a 40 m, cujo
tabuleiro seja em estrutura metálica ou mista.

Considera-se ainda como condição suficiente a autoria ou
co-autoria de um projecto de uma obra de arte em betão
armado pré-esforçado, com vão igual ou superior a 60 m.

Em qualquer dos casos anteriormente referidos, o pro-
jecto em causa deverá reportar-se a uma obra já executada.

Deverá escrever fluentemente português e, quando se
tratar de empresas, pertencer ao respectivo quadro per-
manente;

b) Estudo geológico-geotécnico � o responsável deverá ser
engenheiro geotécnico ou geólogo com, pelo menos, cinco
anos de experiência profissional. A empresa responsável
pela prospecção geotécnica deverá igualmente possuir, pelo
menos, cinco anos de experiência em trabalhos similares;

c) Topografia  � a empresa responsável pelo levantamento
topográfico do local de implantação das obras de arte de-
verá possuir experiência comprovada em trabalhos simila-
res;

d) Plano de segurança e saúde � o responsável deverá ser en-
genheiro ou engenheiro técnico civil e possuir formação
complementar na área de coordenação de segurança e saú-
de no trabalho da construção, com a duração mínima de
cem horas e ter experiência comprovada na função.

Deverá ser apresentada declaração de cada elemento in-
tegrante da equipa técnica concorrente, de que é titular das
habilitações ou autorizações profissionais exigidas para o
exercício da profissão ou membro da respectiva organiza-
ção profissional, apresentada de acordo com o modelo tipo
VII em anexo, bem como os respectivos curriculum vitae.

No caso do coordenador do estudo e responsável pelas
obras de arte, o respectivo curriculum vitae deverá espe-
cialmente assinalar os projectos que fundamentam a sua ad-
missibilidade, de acordo com as condições atrás definidas
na alínea a).

7 � Admissibilidade de propostas relativas a parte dos serviços �
não são admissíveis propostas relativas a parte dos serviços objecto
da prestação.

8 � Apresentação de alterações de cláusulas do caderno de en-
cargos, bem como de propostas variantes � não são admitidas pro-
postas variantes, nem com condições divergentes das expressas no
programa de concurso, especificações e cadernos de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das con-
dições de carácter profissional, técnico e económico dos concorren-
tes � os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos
nos pontos 3.3 e 3.4 do programa de concurso, que permitam ava-
liar a sua capacidade financeira e técnica para a prestação de servi-
ços posta a concurso. Cada elemento integrante da equipa técnica
proposta a concurso deve apresentar declaração de acordo com o
modelo tipo VII, anexo ao programa de concurso, bem como os res-
pectivos curriculum vitae.

10 � Modalidade jurídica dos agrupamentos � podem concorrer
empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais
em consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo, mas, em
caso de adjudicação da prestação de serviços, estas e ou estes, asso-
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ciar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Pedido de documentos e datas limites dos pedidos e paga-
mento:

a) O processo de concurso encontra-se patente no IEP � Ins-
tituto das Estradas de Portugal, Edifício Central, piso 3,
sala 3,54, Praça da Portagem, 2804-534 Almada, Portu-
gal, onde pode ser consultado nos dias úteis, entre as 10 e
as 12 horas e as 14 e as 17 horas, desde o dia da primeira
publicação até ao dia e hora da abertura do acto público do
concurso;

b) As cópias do processo de concurso poderão ser solicitadas
por oficio ou fax dirigido ao IEP � Gabinete Administra-
tivo, Edifício Central, piso 3, sala 3.54, Praça da Porta-
gem, 2804-534 Almada, Portugal (telefone: 212947453;
fax: 212947793);

c) O custo do processo é de € 300, IVA incluído à taxa legal
em vigor, a pagar em dinheiro ou por cheque visado emiti-
do a favor do Instituto das Estradas de Portugal no acto de
levantamento do processo na morada indicada na alínea a)
deste ponto 11.

12 � Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou en-
viadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para a morada indicada na alínea a) do ponto 11;

b) Data e hora limite de recepção das propostas � 17 de Se-
tembro de 2003, até às 15 horas;

c) Língua � português.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas:

a) A abertura das propostas terá lugar a 18 de Setembro de
2003, pelas 10 horas, no auditório do Instituto das Estra-
das de Portugal (IEP), sito na Praça da Portagem, 2804-
-534 Almada, Portugal;

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

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, determinando-se esta pela
apreciação dos seguintes factores, por ordem decrescente de impor-
tância:

a) Qualidade técnica da proposta � 60 %;
b) Preço � 40 %.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes são
obrigados a manter as propostas no prazo de 60 dias a contar da
data limite da sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado
por iguais períodos se aqueles nada requererem em contrário.

16 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicada
a prestação de serviços deverá prestar uma caução de 5 % do valor
total da adjudicação.

17 � Data da publicação da pré-informação � não foi publicado
anúncio de pré-informação.

18 � [..]
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 24 de Julho de 2003.
20 � Data da recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A. � 24 de Julho de 2003.

24 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente, em substituição do
Presidente Conselho de Administração, João Manuel de Sousa Mar-
ques. 3000110788

Direcção de Estradas de Coimbra

Anúncio

Concurso público n.° 25/2003 � BEN «EN 17 � Beneficia-
ção entre Ponte da Mucela e Catraia dos Poços» �
Preço base: € 2 500 000; prazo: 365 dias.

1 � Entidade adjudicante � Instituto das Estradas de Portugal
(IEP), sito no edifício Quinta das Varandas, Avenida do Cónego Ur-
bano Duarte, 3000-215 Coimbra, Portugal (telefone: 239794500;
fax: 239794555).

2 � Procedimento de adjudicação � concurso público, a efectuar
nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.
O contrato a celebrar não inclui a elaboração de projectos.

3 � Local de execução � distrito de Coimbra, concelhos de Vila
Nova de Poiares e Arganil.

4 � Natureza dos trabalhos:

a) Designação da empreitada � «EN 17 � Beneficiação en-
tre Ponte da Mucela e Catraia dos Poços»;

b) Características gerais da obra:

Execução de duas rectificações do traçado � travessias ur-
banas de Mucelão e São Martinho da Cortiça;

Execução de um pontão (PI) no Mucelão;

Nota. � Na proposta deve ser apresentado o estudo pré-
vio desta PI, localizada no Mucelão, a qual deve ga-
rantir o gabarit rodoviário de 6 m × 5 m, e incluindo
bocas e muros de ala em betão armado. O projecto de
execução da PI deve ser entregue e submetido à apre-
ciação prévia da fiscalização três meses após a con-
signação, juntamente com o termo de responsabilida-
de da obra.

Execução de alargamentos na extensão total de 6295 m,
com pavimentação de bermas, seguindo-se a aplicação
das camadas de pavimento;

Melhoria do traçado de curvas e de intersecções;
Reconstrução de diversos muros de suporte e vedação;
Realização de diversos trabalhos complementares de dre-

nagem;
Reforço do pavimento existente nos troços a conservar;
Instalação de equipamento de sinalização e segurança ade-

quado.

5 � Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
€ 2 500 000.

6 � Prazo de execução � o prazo total de execução da obra é de
365 dias, a contar da data de consignação da empreitada, incluindo
sábados, domingos e feriados.

7 � Data e local do acto público do concurso � o acto público
de abertura das propostas terá lugar às 10 dez horas do primeiro dia
útil seguinte ao termo fixado para apresentação de propostas, na
sede da Direcção de Estradas de Coimbra, sita no edifício Quinta das
Varandas, Avenida do Cónego Urbano Duarte, em Coimbra.

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

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e 30
minutos do 30.° dia (incluindo sábados, domingos e feria-
dos), contado a partir do dia seguinte ao da data de publica-
ção do presente anúncio no Diário da República, após o
qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas deverão ser entregues em mão contra recibo,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção, para a Direcção de Estradas do Distrito de Coimbra, sita
no edifício da Quinta das Varandas, Avenida do Cónego Ur-
bano Duarte, 3030-215 Coimbra, ou apartado 3001-801
Coimbra, Portugal (telefone: 239794500, fax: 239794555).
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na
hipótese de a entrada da mesma se verificar já depois de
esgotado o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham são obri-
gatoriamente redigidos em língua portuguesa e quando os
documentos, pela sua própria natureza ou origem, estive-
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los
acompanhar de tradução devidamente legalizada, em rela-
ção à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

9 � Pessoas admitidas à abertura das propostas � ao acto públi-
co do concurso poderá assistir qualquer interessado, podendo inter-
vir apenas as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes
para esse efeito.

Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá intervir
no acto público do concurso apenas um representante, devidamente
credenciado por todas as empresas do consórcio ou associação.

10 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser pedidos à Direcção de Estradas de Coimbra, sita
na morada indicada no n.° 7, onde se encontram patentes
para consulta nas horas normais de expediente.
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Esse pedido poderá ser efectuado até ao 10.° dia útil a
contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República;

b) Custos � o custo do processo de concurso e documentos
complementares é de € 595, com IVA incluído, à taxa le-
gal, a pagar em dinheiro ou cheque visado passado a favor
do IEP.

11 � Certificados exigidos � certificados de classificação exigi-
dos e outras condições técnicas e económicas:

a) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal (nos ter-
mos estabelecidos no artigo 69.° do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março), certificado de classificação de empreiteiros
de obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de
Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), ao abrigo do De-
creto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.° 1407/
2002, de 29 de Outubro, e n.° 412-I/99, de 4 de Junho,
com a nova redacção dada pela Portaria n.° 660/99, de 17 de
Agosto, e só serão admitidos quando aqueles certificados
contenham as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

6.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos respectivos;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e inscritos em
lista oficial de empreiteiros aprovados do Estado perten-
cente ao espaço económico europeu:

Certificado(s) de inscrição(ões) emitido(s) pela autori-
dade competente, nos termos estabelecidos no artigo
68.° do Decreto-Lei n.° 59/99 de 2 de Março;

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas e não inscritos
em lista oficial de empreiteiros aprovados � a documenta-
ção a que se refere o artigo 67.° do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março.

12 � Comprovação da capacidade económica e financeira � os
concorrentes deverão apresentar documentos que permitam apre-
ciar a sua aptidão para a boa execução da obra, no que respeita às
condições mínimas de carácter económico e financeiro.

Para efeitos de avaliação da capacidade económica e financeira,
deverá também ser apresentada declaração assinada pelo represen-
tante legal da empresa que mencione os seguintes valores, reporta-
dos aos três últimos exercícios:

Liquidez geral;
Autonomia financeira;
Grau de cobertura do imobilizado.

13 � Qualificação dos concorrentes:
13.1 � Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-

nanceira, económica e técnica, nos termos dos artigos 67.° e se-
guintes do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, e de acordo com
o estabelecido neste anúncio e no programa de concurso.

13.2 � Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em
condições de apresentar os documentos exigidos pelo dono da obra
relativos à sua capacidade financeira e económica, nomeadamente
por ter iniciado a sua actividade há menos de três anos, pode com-
provar essa capacidade através de outros documentos que o dono da
obra julgue adequados para o efeito.

13.3 � A fixação de critérios de avaliação de capacidade finan-
ceira e económica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso deverá ser feita com base no quadro de referência cons-
tante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.° do
Decreto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que apresente cumulativamente e no mínimo
os valores do quartil inferior previstos na referida portaria, em qual-
quer das seguintes situações:

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

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da
última declaração anual de IRS ou IRC entregue para efei-
tos fiscais.

13.4 � Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso, deverão ser adoptados os se-
guintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a € 1 700 000;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar a obra.

13.5 � A comissão de abertura do concurso, nomeada nos ter-
mos do n.° 1 do artigo 60.° do Decreto- Lei n.° 59/99, de 2 de Março,
deverá, após a realização do acto público do concurso, proceder à
avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, tendo em conta os elementos de referência solicitados no
anúncio do concurso e com base nos documentos indicados no n.° 15
do programa de concurso.

Finda esta verificação, deve a comissão excluir os concorrentes
que não demonstrem aptidão para a execução da obra posta a con-
curso em relatório fundamentado onde constem as razões das ad-
missões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para
efeito do disposto no n.° 6 do artigo 98.° do Decreto- Lei n.° 59/
99, de 2 de Março.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes
factores, devidamente hierarquizados segundo a sua incidência na pon-
deração e ordenados por grau decrescente de importância:

a) Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos
trabalhos � 45 %;

b) Preço � 45 %;
c) Prazo � 10 %.

15 � Cauções e garantias exigidas � não são exigíveis nesta fase.
Nos termos do n.° 1 do artigo 113.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de
2 de Março, o concorrente a quem for adjudicada a empreitada pres-
tará nessa altura uma caução no valor de 5 % do preço total do
respectivo contrato, com a qual garantirá o exacto e pontual cum-
primento das obrigações que assume com a celebração do contrato
de empreitada e eventuais contratos adicionais.

16 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de
pagamento � nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março, o tipo de empreitada é por série de preços e, de
acordo com o preceituado no artigo 21.° deste decreto-lei, os traba-
lhos serão facturados mensalmente com base na medição dos traba-
lhos realizados.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-
guês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do Plano
de Investimentos consignado ao Instituto das Estradas de Portugal.

17 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o pre-
ceituado no artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março,
podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas desse agrupamento satisfaçam as disposições legais relati-
vas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas. No
caso de adjudicação, as empresas do agrupamento associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, numa única en-
tidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade soli-
dária, devendo o concorrente, neste caso, indicar, desde logo, quem
é o líder do consórcio.

18 � Prazo de validade das propostas � as propostas e respecti-
vas condições consideram-se válidas pelo prazo mínimo de 66 dias,
contados da data do acto público do concurso. Se os concorrentes nada
requererem em contrário, dentro dos oito dias seguintes ao termo deste
prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

19 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas, nem propostas variantes ao pro-
jecto posto a concurso ou a parte dele.

20 � Prazos � os prazos referidos nos números anteriores são
contados nos termos do preceituado no artigo 274.° do Decreto-Lei
n.° 59/99, de 2 de Março.

21 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no JOUE.
22 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em Julho de 2003.
23 � O contrato a celebrar encontra-se abrangido pelo acordo

sobre os contratos públicos da Organização Mundial do Comércio.
A recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., ocorreu em 24 de Julho de 2003.

Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presiden-
te, João Sousa Marques. 3000110787
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MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Instituto da Conservação da Natureza

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim
e Vila Real de Santo António

Anúncio

Concurso público «Venda de areias resultantes dos tra-
balhos de recuperação do lago poente da mata nacio-
nal das dunas l i torais de Vila Real de Santo
António».

1 � Entidade contratante � Instituto da Conservação da Natu-
reza, sito na Rua da Lapa, 73, 1200 Lisboa, através da Reserva Natural
do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, com sede
no sapal de Venta Moinhos, Castro Marim (telefone: 281510680;
fax: 281531257).

2 � Objecto do concurso � o presente concurso tem por ob-
jecto a venda do seguinte:

Venda de volume estimado de 72 000 m3 de areia resultante de
trabalhos de limpeza e aprofundamento da lago poente da
mata nacional das dunas litorais de Vila Real de Santo Antó-
nio, lugar e freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real
de Santo António, distrito de Faro. Este material tem a clas-
sificação estatística de produtos por actividade n.° 14.21.11 �
Outros produtos da indústria extractiva � areias naturais.

3 � Local de venda � lago poente da mata nacional das dunas
litorais de Vila Real de Santo António, freguesia de Monte Gordo,
concelho de Vila Real de Santo António, distrito de Faro.

4 � Duração do contrato � o contrato para venda das areias
terá uma duração de 150 dias, correspondente ao período da realiza-
ção das obras de extracção, podendo ser prorrogado mediante pré-
vio acordo escrito, a estabelecer com a entidade adjudicante.

5 � Tipo de proposta e preço base � proposta global, sendo o
valor do preço base de licitação de € 200 000, com exclusão do
IVA à taxa legal em vigor, a liquidar com base em autos de medição
das quantidades retiradas mensalmente.

6 � Avaliação da capacidade financeira e técnica � para avalia-
ção da capacidade financeira devem os concorrentes apresentar a
documentação referida numa das alíneas do n.° 1 do artigo 35.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho. Para avaliação da capacidade
técnica devem ser apresentados os documentos referidos nas alíneas a)
e b) do artigo 36.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho.

7 � Propostas com variantes ou condições divergentes � são
admitidas propostas com variantes ou condições divergentes, pre-
vistas no caderno de encargos.

8 � Designação e endereço da entidade a quem podem ser pedi-
dos o programa e o caderno de encargos � a documentação do
concurso pode ser obtida na sede da Reserva Natural do Sapal de
Castro Marim e Vila Real de Santo António, no endereço acima
referido em 1, até quatro dias antes do termo do prazo de apresen-
tação das propostas, mediante o pagamento de € 50.

Em caso de solicitação por via postal, acrescerá ao valor supra-
-referido o valor dos portes de envio da documentação solicitada.

9 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser dirigi-
das as propostas � as propostas devem ser endereçadas à Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António,
Apartado 7, 8950 Castro Marim.

10 � Data limite de apresentação das propostas � as propostas
devem ser apresentadas na sede da Reserva Natural do Sapal de Cas-
tro Marim e Vila Real de Santo António � Sapal Venta Moinhos,
Apartado 7, 8950 Castro Marim, até às 17 horas do 15.º dia após a
data de publicação do anúncio no Diário da República.

11 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � a abertura das propostas será
realizada às 10 horas do primeiro dia útil a seguir à data limite de
apresentação das propostas, na sede da Reserva Natural do Sapal de
Castro Marim e Vila Real de Santo António e a ela podem assistir
os concorrentes ou os seus representantes no máximo de dois por
concorrente, desde que devidamente credenciados.

12 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação � o
critério de avaliação das propostas será o da proposta mais vantajo-
sa atendendo aos seguintes factores:

1.° Preço da proposta � 50 %;
2.° Valia técnica da proposta � 30 %;
3.° Prazo de execução � 20 %.

13 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as suas propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter
as suas propostas durante o prazo mínimo de 60 dias contados da
sessão da abertura das mesmas.

14 � Prestação de caução e modalidade de pagamento � ao ad-
judicatário será exigida a prestação de caução no valor de 5 %, com
exclusão do IVA, sobre o valor da adjudicação. O pagamento das
receitas será mensal e será efectuado com base em autos de medição
mensais.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do
Diário da República em 25 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Presidente do ICN, João Silva Costa.
3000110875

Instituto Geográfico Português

Anúncio

Concurso público n.º 01/03  � serviço integrado de vigi-
lância e segurança na sede do Instituto Geográfico
Português.

1 � Entidade adjudicante � Instituto Geográfico Português, com
sede na Rua de Artilharia 1, 107, 1099-052 Lisboa (telefone:
213819600; telefax: 213819699).

2 � Objecto do concurso � prestação de serviço integrado de
vigilância e segurança, a partir da celebração de contrato, até 31 de
dezembro de 2003, com eventual renovação anual por acordo entre
as partes, conforme especificações do caderno de encargos, serviço
inserido no grupo 74.60, categoria 74.60.1, subcategorias 74.60.13
e 74.60.15, a que se refere o Regulamento CEE n.° 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.° L 342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento CE n.° 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.° L 177,
de 22 de Junho.

3 � Tipo de concurso � concurso público.
4 � Local da prestação de serviços � Rua de Artilharia 1, 107,

1099-052 Lisboa.
5 � Data limite para a recepção das propostas � 17 horas do

15.° dia, contado da data da publicação deste anúncio.
6 � Concorrentes � só poderão concorrer empresas, ou agrupa-

mentos de empresas, especializadas no objecto do concurso, devida-
mente credenciadas, que se não encontrem em qualquer das situa-
ções referidas no n.° 1 do artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de
8 de Junho, e que comprovem a sua aptidão com documentos men-
cionados nos artigos 34.°, 35.° e 36.° do citado decreto-lei. No caso
de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, cada uma
terá individualmente de possuir as condições legais adequadas, tendo
o agrupamento de se associar, obrigatoriamente, em consórcio ex-
terno antes da celebração do contrato.

7 � Documentação necessária � a constante do programa do
concurso.

8 � Consulta e aquisição do processo de concurso �  o progra-
ma do concurso e o caderno de encargos poderão ser consultados na
loja do Instituto Geográfico Português, sita na Rua de Artilharia 1,
107, rés-do-chão, em Lisboa, todos os dias úteis, entre as 9 e as
16 horas, até ao final do prazo para recepção das propostas, e ad-
quiridos até essa data e nesse local pelo custo de € 14,96, ao qual
acrescerá IVA a 19 %.

9 � Acto público do concurso � a abertura das propostas efec-
tuar-se-á pelas 15 horas do dia útil imediato à data limite para a
recepção das mesmas, na sede do Instituto Geográfico Português.

10 � Prazo de validade das propostas � 90 dias, contados a partir
da data do acto público do concurso, considerando-se tal prazo re-
novado por igual período, se não houver comunicação formal de
intenção contrária.

11 � Caução � para garantia de cumprimento do contrato será
exigida ao adjudicatário uma caução no valor de 5 % do montante
da adjudicação, sem IVA.

12 � Critério da adjudicação � o critério a considerar será o da
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os se-
guintes factores, por ordem decrescente:

Capacidade técnica da empresa (40 %);
Capacidade financeira (40 %),
Preço (20 %).

13 � Data do envio para publicação no Diário da República �
25 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente, Arménio Castanhei-
ra. 3000110879
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Equipamento Social

e Transportes

Direcção Regional de Ordenamento do Território

Anúncio

Concurso publico n.° 47/2003 «Centro de dia e creche
de Água de Pena»

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes, Direcção Regional
de Ordenamento do Território, Direcção de Serviços de Concursos e
Contratos, Rua do Dr. Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal (telefo-
ne: 291207200; fax: 291207385).

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

3 � a) Local de execução � Região Autónoma da Madeira, con-
celho de Machico.

b) Designação da empreitada � «Centro de dia e creche de Água
de Pena».

Natureza dos trabalhos � os trabalhos consistem na execução de
um edifício. Os principais trabalhos a executar são: movimento de
terras; estrutura de betão armado; alvenarias; impermeabilizações;
coberturas; revestimento de pavimentos, rodapés, paredes e tectos;
cantarias; carpintarias; serralharias de alumínio e de ferro; pinturas;
equipamento sanitário; arranjos exteriores; rede de águas; redes de
águas residuais domésticas e pluviais; rede de aquecimento central;
instalações eléctricas e telefónicas.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreitada
estão classificados no vocabulário comum para contratos públicos,
publicado no JOCE, n.° S 169, de 3 de Setembro de 1996, com a
seguinte referência: 45211544-4 � Centros de dia e outros edifíci-
os destinados a serviços sociais, n. e.

Preço base do concurso � € 1 422 000,00, não incluindo o IVA.
4 � O prazo de execução da empreitada não poderá ser superior

a 540 dias seguidos, após a consignação.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no serviço e

endereço indicados no ponto 1 supra, onde pode ser examinado du-
rante as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio até
o dia e hora do acto público do concurso. Podem ser solicitadas cópias
do processo de concurso e elementos complementares no serviço
indicado no n.° 1.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
de € 200,00 em papel opaco ou € 100,00 em suporte digital, em
dinheiro ou cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Gover-
no Regional da Madeira, no prazo de seis dias a contar da data de
recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 26 de
Agosto de 2003, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo com
aviso de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado em 1 supra.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os outros
documentos são também obrigatoriamente redigidos em língua por-
tuguesa, porém, quando, pela sua própria natureza ou origem, esti-
verem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompa-
nhar de tradução devidamente legalizada, ou em relação à qual o
concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer
efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas devidamente credenciados nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 27 de
Agosto de 2003, no endereço indicado em 1 supra.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá prestar,
dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5 % do
valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Re-
gião Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Equi-
pamento Social e Transportes.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações:

A l.ª subcategoria da l.ª categoria, de classe que cubra o valor
global da proposta;

As 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da l.ª categoria, l.ª subcategoria
da 3.ª categoria e l.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b), c)
e d) do artigo 54.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, pode-
rão apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.° e 68.° do
mesmo diploma legal.

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financei-
ra, económica e técnica, de acordo com o estabelecido no programa
de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, a contar da
data do acto público do concurso, nos termos do artigo 104.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0,40;
Avaliada pela classificação obtida e respectiva pondera-

ção nos seguintes subfactores:

Plano de trabalhos � 0,35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 0,35;
Adequação dos planos de mão-de-obra e de equipamento

ao plano de trabalhos � 0,30;

b) Preço � 0,30;
c) Prazo � 0,30.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
em 21 de Julho de 2003.

21 de Julho de 2003. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000231095

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Anúncio

Concurso público n.° 11/2003 para fornecimento de servi-
ços de refeições e serviços de exploração dos
bares do município de Almada.

1 � Município de Almada, Câmara Municipal de Almada, Depar-
tamento de Administração Geral e Finanças, Divisão de Aprovisio-
namento, Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-213 Almada.

2 � É objecto do presente concurso o fornecimento de serviços
de refeições e serviços de exploração dos bares do município de
Almada. Regulamento n.º 1232/98: secção: G, grupo: 55.5, classe:
55.51, categoria: 55.51.1, subcategoria: 55.51.10.

3 � O prazo de validade do contrato é de dois anos, sem prejuízo
do disposto no artigo 86.°, n.° 1, alínea g), do Decreto-lei 197/99,
de 8 de Junho.

4 � A prestação dos serviços objecto do concurso efectuar-se-á
nas instalações do município de Almada, no concelho de Almada.

5 � As peças do concurso podem ser solicitadas por escrito ou
verbalmente à Secção de Atendimento, do Departamento de Admi-
nistração Geral e Finanças, na Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-
-213 Almada, mediante o pagamento de € 9,33, IVA incluído à taxa
em vigor.

a) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo por
correio, deverão fazer esse pedido por escrito até 15 dias antes do
termo do prazo para apresentação das propostas, ficando a seu car-
go as despesas de correio.

6 � As propostas devem ser entregues ou remetidas por correio
à entidade referida no n.º 5 até ao dia 17 de Setembro de 2003.

7 � As propostas e os documentos, quando não estejam redigidos
em língua portuguesa, serão acompanhados de tradução legalizada ou
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em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

8 � O acto público de abertura de propostas terá lugar no audi-
tório do edifício do Departamento de Administração Geral e Finan-
ças, na Rua de Trigueiros Martel, 1, no dia 18 de Setembro de, 2003,
pelas 14 horas e 30 minutos.

9 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

Preço fornecimento de refeições � 50 %;
Preço serviço de exploração dos bares � 20 %;
Número de horas/ trabalhador � 15 %;
Qualificação e constituição das equipas � 15 %.

10 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obri-
gados a manter as proposta é 60 dias a contar da sessão de abertura
das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os concor-
rentes nada requererem em contrário.

11 � A caução para garantia do cumprimento do objecto do
concurso é de 5 % do valor da adjudicação e será prestada por de-
pósito em dinheiro ou em títulos, garantidos ou emitidos pelo Es-
tado, garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do ad-
judicatário.

12 � O valor base do concurso é de € 660 400.
13 � Não houve lugar à publicação de anúncio indicativo.
14 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República e no Jornal Oficial da União Europeia � 25 de Julho de
2003.

15 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais da União
Europeia, para publicação � 25 de Julho de 2003.

18 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreiro Neto de Sousa. 3000110918

Anúncio

Concurso público para o fornecimento do serviço de des-
ratização, desinsectização e desinfestação do conce-
lho de Almada, a realizar pelo período de dois anos �
concurso n.° 15/2003.

1 � Município de Almada, Câmara Municipal de Almada, Depar-
tamento de Administração Geral e Finanças, Divisão de Aprovisio-
namento, Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-213 Almada.

2 � O objecto do presente concurso é o fornecimento do serviço
de desratização, desinsectização e desinfestação do concelho de Al-
mada. Classificação Estatística de Produtos por Actividade, Regula-
mento n.º 3696/93: secção: O, divisão: 90, grupo: 90.0, classe:
90.00; categoria: 90.00.3; subcategoria: 90.00.30.

3 � O fornecimento do serviço de desratização, desinsectização
e desinfestação será efectuado no concelho de Almada, pelo período
de dois anos.

4 � O processo de concurso pode ser solicitado, por escrito ou
verbalmente, até às 15 horas e 30 minutos, à Secção de Atendimen-
to, do Departamento de Administração Geral e Finanças, na Rua de
Trigueiros Martel, 1, Almada, mediante o pagamento de € 8,57,
IVA incluído à taxa em vigor.

a) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo
por correio, deverão fazer esse pedido por escrito até 15
dias antes do termo do prazo para apresentação das pro-
postas, enviando cheque passado à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Almada, no valor acima menciona-
do, ficando a seu cargo as despesas de correio;

b) As propostas devem ser entregues ou remetidas por correio
à entidade referida no n.º 5, até ao dia 27 de Agosto de
2003.

5 � As propostas e os documentos, quando que não estejam re-
digidos em língua portuguesa, serão acompanhados de tradução lega-
lizada ou em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua pre-
valência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

6 � O acto público de abertura de propostas terá lugar, no edifí-
cio do Departamento de Administração Geral e Finanças, na Rua de
Trigueiros Martel, 1, no dia 28 de Agosto de 2003, pelas 14 horas
e 30 minutos.

7 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

1.° Preço � 60 %;

2.° Qualidade e assistência � 30 %:

Calendarização (dias) � 5 %;
Produtos utilizados � 5 %;
Campanha informação � 5 %;
Quantidade de meios humanos � 5 %;
Metodologia das operações � 5 %;
Tempo resposta � 5 %;

3.° Prazo garantia � 10 %.

8 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as proposta é de 60 dias a contar da sessão de abertura
das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os concor-
rentes nada requererem em contrário.

9 � A caução para garantia é de 5 % do valor da adjudicação e
será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos, garantidos ou
emitidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução, conforme
escolha do adjudicatário.

10 � O valor para efeito de concurso é de € 120 000, sem in-
clusão da taxa do IVA.

11 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 25 de Julho de 2003

12 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda � 25 de Julho de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Presidente, Maria Emília Guerreiro
Neto de Sousa. 3000110614

Anúncio

Concurso público n.° 19/2003 para prestação de serviços
de fornecimento do refeições em estabelecimentos de
ensino do concelho de Almada.

1 � Município de Almada, Câmara Municipal de Almada, Depar-
tamento de Administração Geral e Finanças, Divisão de Aprovisio-
namento, Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-213 Almada.

2 � É objecto do presente concurso o fornecimento de serviços
de refeições em estabelecimentos de ensino do concelho de Almada,
Regulamento n.º 1232/98: secção: G, grupo: 55.5, classe: 55.51,
categoria: 55.51.1, subcategoria: 55.51.10.

3 � O prazo de validade do contrato é de um ano lectivo, sem
prejuízo do disposto no artigo 86.°, n.° 1, alínea g), do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � A prestação dos serviços objecto do concurso efectuar-se-á
no concelho de Almada.

5 � As peças do concurso podem ser solicitadas por escrito ou
verbalmente à Secção de Atendimento, do Departamento de Admi-
nistração Geral e Finanças, na Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-
-213 Almada, mediante o pagamento de € 13,33, IVA incluído à
taxa em vigor.

a) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo por
correio, deverão fazer esse pedido por escrito até 15 dias antes do
termo do prazo para apresentação das propostas, ficando a seu car-
go as despesas de correio.

6 � As propostas devem ser entregues ou remetidas por correio
à entidade referida no n.º 5 até ao dia 26 de Agosto de 2003.

7 � As propostas e os documentos, quando não estejam redigidos
em língua portuguesa, serão acompanhados de tradução legalizada ou
em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

8 � O acto público de abertura de propostas terá lugar no audi-
tório do edifício do Departamento de Administração Geral e Finan-
ças, na Rua de Trigueiros Martel, 1, no dia 27 de Agosto de 2003,
pelas 14 horas e 30 minutos.

9 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

Preço � 60 %;
Qualificação e constituição das equipas � 20 %;
Número de horas/ trabalhador � 20 %.

10 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obri-
gados a manter as proposta é 60 dias a contar da sessão de abertura
das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os concor-
rentes nada requererem em contrário.

11 � A caução para garantia do cumprimento do objecto do
concurso é de 5 % do valor da adjudicação e será prestada por de-
pósito em dinheiro ou em títulos, garantidos ou emitidos pelo Es-
tado, garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do ad-
judicatário.
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12 � O valor base do concurso é de € 190 000.
13 � Não houve lugar à publicação de anúncio indicativo.
14 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 25 de Julho de 2003
15 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A., para publicação � 25 de Julho de 2003.

21 de Julho de 2003. � A Presidente, Maria Emília Guerreiro
Neto de Sousa. 3000110908

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Edital n.º 25/2003

Concurso público para a concessão do direito de explo-
ração do bar da piscina coberta e aquecida de Alter do
Chão.

José Casimiro Miranda dos Reis, vice-presidente, no uso da compe-
tência delegada, publicada através do edital n.° 6/2002, de 16 de
Janeiro:

Faz-se público que:
1 � A Câmara Municipal de Alter do Chão declara aberto con-

curso público para a concessão do direito de exploração do bar da
piscina coberta e aquecida de Alter do Chão.

2 � a) O presente concurso rege-se pelo respectivo programa e
caderno de encargos, que poderão ser consultados na Secretaria da
Câmara Municipal de Alter do Chão.

b) O custo do processo é de € 10 e poderá ser obtido na Secreta-
ria da Câmara Municipal ou solicitado por via postal, mediante o
pagamento daquela importância;

3 � As propostas deverão ser formalizadas e instruídas de acordo
com o indicado no programa de concurso e caderno de encargos,
remetidos pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, ou
entregues pessoalmente pelos concorrentes ou seu representante, na
Secretaria da Câmara Municipal de Alter do Chão, contra recibo.

4 � O prazo de entrega das propostas termina às 17 horas do dia
29 de Agosto de Agosto de 2003, pelos concorrentes ou seus repre-
sentantes, na Secretaria da Câmara Municipal de Alter do Chão, ou
remetidos pelo correio, sob registo e aviso de recepção.

5 � O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre dos
Paços do Município, perante o executivo reunido, na quarta-feira
imediatamente a seguir ao términus da data limite da recepção das
propostas, pelas 10 horas.

6 � O prazo de concessão é de cinco anos, renovável por perío-
dos de um ano, até ao limite de 10 anos, se o contrato não for
denunciado por qualquer das partes por uma antecedência mínima de
30 dias.

7 � O preço base de licitação é de € 1500, a ser pago anualmen-
te em duodécimos.

8 � O valor da caução será relativo a três meses de renda.
9 � A maquinaria, mobiliário e equipamento a instalar são por

conta do concessionário, que no final do período os poderá retirar.
10 � O horário de funcionamento é o da piscina coberta e

aquecida, podendo ser autorizada a prática de um horário mais alar-
gado, desde que devidamente autorizado pela Câmara Municipal.

11 � A adjudicação será feita em conformidade com o n.° 9 do
programa de concurso.

12 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de preferir a pro-
posta que julgar mais conveniente ou de não proceder à concessão,
se nenhuma lhe convier.

Para constar se passou este e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares públicos de estilo.

17 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, José Ca-
simiro Miranda dos Reis. 1000231133

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Anúncio

Concurso público para fornecimento de contentores
em profundidade � processo n.° 1694/03

1 � O presente concurso é promovido pela Câmara Municipal da
Amadora, Divisão de Aprovisionamento, Avenida do Movimento
das Forças Armadas, 1, 5.°, 2701-961 Amadora (telefone:
214369000; fax: 214923503).

2 � Concurso público para o fornecimento de contentores em
profundidade de 5 m3:

a) Classificação do fornecimento (categoria 25.22.1, embala-
gens de matérias plásticas, subcategoria 25.22.15, matérias
plásticas para embalagem ou transporte, CPC 36490.3, Re-
gulamento da CE n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Ju-
nho);

b) O fornecimento é por preço global para a totalidade do equi-
pamento que é pretendido pela Câmara Municipal da Ama-
dora.

3 � O concurso é público, nos termos do n.° 1 do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Local de fornecimento do equipamento � estaleiro munici-
pal, Estrada da Serra da Mira, Amadora.

5 � O fornecimento será efectuado em entregas parciais, con-
soante as necessidades da Câmara Municipal da Amadora.

6 � A proposta deverá ser elaborada em perfeita conformidade
com todas as cláusulas do caderno de encargos, o que implica o seu
conhecimento e a sua aceitação total, a cujo cumprimento se obri-
gam.

7 � É permitida a apresentação de propostas por um grupo de
concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida, quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária à boa
execução do mesmo.

8 � Não são admitidas alterações de cláusulas do caderno de en-
cargos, bem como de propostas com variantes.

9 � A apreciação dos concorrentes será feita considerando a ca-
pacidade financeira e a capacidade técnica dos mesmos;

Capacidade financeira:

No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas
dos três últimos exercícios findos ou desde os exercícios fin-
dos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos
de três anos;

No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apresentadas
nos três últimos anos;

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

Capacidade técnica:

Lista dos principais fornecimentos efectuados nos últimos três
anos, respectivos montantes e destinatários, a comprovar por
declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatá-
rios particulares, por simples declaração do concorrente;

Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos
últimos três anos.

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

Qualidade e adequabilidade do equipamento � 50 %;
Prazo de entrega � 30 %;
Preço � 20 %.

b) Os factores de apreciação das propostas serão valorizados numa
escala de 1 a 10, atribuindo pontuação decrescente de acordo com a
melhor proposta em cada factor de apreciação. Caso exista igualda-
de de pontuação final após aplicação do critério fixado, será privi-
legiada a proposta que obtenha maior pontuação no factor de apre-
ciação «Qualidade e adequabilidade do equipamento».

11 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser adquiridos na tesouraria municipal da CMA, Avenida do Movi-
mento das Forças Armadas, 1, rés-do-chão, Amadora, durante as ho-
ras normais de expediente.

b) A data limite de apresentação dos pedidos de documentos é até
à data limite para apresentação das propostas.

c) O montante a pagar, em dinheiro ou em cheque, pela aquisição
das peças de concurso é de € 350, com IVA incluído.

12 � As propostas devem ser entregues directamente, contra re-
cibo, no Serviço de Expediente, entre as 9 horas e as 12 horas e
30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e 30 minutos, Avenida
do Movimento das Forças Armadas, 1, l.°, 2700-595 Amadora, ou
remetidas pelo correio para a mesma morada.

13 � As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 27 de Agosto de 2003.

14 � a) A abertura das propostas terá lugar pelas 10 horas do dia
28 de Agosto de 2003, na Câmara Municipal da Amadora, edifício
dos Paços do Concelho, Auditório Municipal, Avenida do Movimen-
to das Forças Armadas, 1, Amadora.
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b) Podem assistir ao acto público do concurso todos os interessa-
dos e intervir os devidamente credenciados, conforme condições do
programa de concurso.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data da sessão de aber-
tura das mesmas, considerando-se este prazo prorrogado por iguais
períodos para os concorrentes que nada requererem em contrário.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � Julho de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional Casa
da Moeda, S. A. � Julho de 2003.

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Joaquim Mo-
reira Raposo. 3000110873

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Anúncio

Concurso público para «Qualificação e repavimentação da
EM 700 no troço compreendido entre o Alto da Lixa e a
variante do Tâmega, incluindo redes de abastecimen-
to de água e drenagem de águas residuais».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Amarante, Ala-
meda Teixeira de Pascoaes, 4600 Amarante (telefone: 255420200/
255420205; fax: 255420201).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Freixo de Cima, Telões
e Vila Garcia, concelho de Amarante.

b) Designação da empreitada �  «Qualificação e repavimentação
da EM 700 no troço compreendido entre o Alto da Lixa e a varian-
te do Tâmega, incluindo redes de abastecimento de água e drenagem
de águas residuais».

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da obra �
levantamento dos pavimentos existentes, reforço da rede de drena-
gem de águas pluviais, execução de rede de abastecimento de água
articulada com as infra-estruturas existentes, instalação de colector de
águas residuais, pavimentação numa extensão de 5945 m, constituída
por aplicação de camada de base em material de granulometria exten-
sa, camada de regularização e de desgaste em massas betuminosas a
quente e colocação de sinalização vertical e horizontal.

Classificação: grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1, subca-
tegoria 45.23.12, do Regulamento (CE) n.° 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho de 1998, publicado no JOCE, n.° L 177, de 22 de
Junho de 1998.

O preço base é de € 1 342 878, com exclusão do IVA.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos do processo

posto a concurso.
d) A obra não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução é de 300 dias, incluindo sábados, do-

mingos e feriados a contar da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados durante as horas de expediente na Divisão de
Administração Geral, da Câmara Municipal de Amarante, sita na Ala-
meda Teixeira de Pascoaes, até ao dia e hora do acto público e pedi-
dos até 10 dias úteis do términus do prazo de entrega das propostas.

b) O processo de concurso e documentos complementares são
fornecidos nas seguintes condições:

Prazo de entrega � cinco dias após pedido;
Preços: processo completo � € 300 + IVA;
Partes: serão fornecidas de acordo com a tabela de taxas em

vigor;

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.° dia (dias seguidos, incluindo sábados, domingos
e feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues ou enviadas para a Divisão de
Administração Geral, Câmara Municipal de Amarante.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em português.

7 � a) No acto público do concurso podem intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Sessões da
Câmara Municipal de Amarante, pelas 14 horas e 30 minutos do
primeiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das
propostas. Caso este dia coincida com a segunda-feira, fica desde já
adiado para o dia seguinte.

8 � A caução é de 5 % sobre o preço adjudicado.
9 � A empreitada é por série de preços conforme os artigos 18.°

e seguintes do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março. O seu finan-
ciamento é o orçamento municipal. Os pagamentos efectuar-se-ão
através de autos de medição mensais, conforme artigos 202.° e se-
guintes do mesmo Decreto-Lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, 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 empresas os requisitos exi-
gidos.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e for-
malidades necessárias à avaliação das condições mínimas e técnicas
que o empreiteiro deve preencher, nomeadamente:

11.1 � a) Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titu-
lares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas
emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas Particulares e
do Imobiliário, com as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e de classe que cubra o valor
global da proposta;

9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 3.ªcategoria na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados nos ter-
mos previstos no artigo 68.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço.

11.2 � Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concor-
rentes referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.° do Decreto-Lei
n.° 59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 67.° e 68.° do ci-
tado diploma.

11.3 � Os concorrentes deverão preencher as condições míni-
mas de carácter económico e técnico, que serão demonstradas atra-
vés dos documentos descritos no programa de concurso:

a) Avaliação da capacidade financeira � os critérios de ava-
liação da capacidade financeira dos concorrentes para a
execução da obra posta a concurso terão como base o qua-
dro de referência constante da Portaria n.° 1547/2002, de
24 de Dezembro.

b) Avaliação da capacidade técnica � são adoptados os se-
guintes critérios:

Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso (vias de
comunicação com pavimentos betuminosos, incluin-
do redes de abastecimento de água e drenagem de es-
gotos), de valor não inferior a € 800 000;

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.

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas e respectivos fac-
tores e ponderações são os seguintes:

A � Preço � 80 %;
B � Programação dos trabalhos � 20 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas condiciona-
das. Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao pro-
jecto.

15 � Os documentos de habilitação e as propostas terão de ser
elaborados, instruídos e apresentados conforme disposto no progra-
ma de concurso.

15 de Julho de 2003 � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000110596

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Anúncio n.º 112/2003

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Execução de rede de esgotos de Tagarro»

1 � A empreitada é promovida pela Câmara Municipal da Azam-
buja, endereço: Largo do Município, 2050 Azambuja
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2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.° do Decreto-
-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

3 � a) � Local de execução � Tagarro, freguesia de Alcoentre,
concelho da Azambuja.

b) Designação da empreitada � «Execução de rede de esgotos de
Tagarro».

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � execução de rede de esgotos domésticos, de colectores
separativos e ramais de ligação às habitações, em serviço da povoa-
ção de Tagarro, freguesia de Alcoentre.

O preço base do deste concurso, para execução de primeira fase,
com exclusão do IVA é de € 600 000.

4 � O prazo de execução da obra é de 420 dias seguidos, de
acordo com o n.° 2 do artigo 274.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Câmara Municipal da Azambuja, Largo
do Município, 2050-315 Azambuja (telefone: 263400400; fax:
263401271). A data limite para o pedido de cópias será no termo
dos primeiros dois terços do prazo do concurso.

b) O custo do processo, com exclusão do IVA, é de € 111 e o seu
pagamento será feito em dinheiro ou cheque na tesouraria, no acto
da entrega.

6 � a) As propostas têm que ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.° dia após a publicação deste anúncio no Diário
da República. O prazo para apresentação das propostas é contínuo,
incluindo sábados, domingos e feriados.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Câmara
Municipal da Azambuja, Largo do Município, 2050-315 Azambuja
(telefone: 263400400; fax: 263401271).

c) As propostas têm de ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, devendo-se ter em con-
sideração o disposto no n.° 1 do artigo 71.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os represen-
tantes dos concorrentes, devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso será realizado na sala onde têm
lugar as reuniões da Câmara Municipal, pelas10 horas do primeiro
dia útil seguinte ao termo do prazo fixado para o efeito. Se a refe-
rida data recair em dia em que se realiza a reunião ordinária da Câ-
mara Municipal da Azambuja, o acto público será transferido para o
dia útil seguinte.

8 � O valor da caução é de 5 % do valor de adjudicação, nos
termos do artigo 113.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, e
prestada de acordo com o artigo 114.° do mesmo decreto-lei. O des-
conto para garantia do contrato, em reforço da caução, será de 5 %,
nos termos do artigo 211.° daquele decreto-lei.

9 � A empreitada é por série de preços, de acordo com o Decre-
to-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, e alterações introduzidas na Lei
n.° 163/99, de 14 de Setembro, e o seu pagamento efectuado de acordo
com o estipulado no caderno de encargos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Condições mínimas, de carácter económico e técnico, que
o empreiteiro deve preencher:

a) Os concorrentes estabelecidos segundo a legislação portuguesa
deverão ser titulares de certificado de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particula-
res e de Imobiliário (IMOPPI), contendo as autorizações de emprei-
teiro de obras públicas: 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe
correspondente ao valor da proposta, de acordo com a Portaria
n.° 660/99, de 17 de Agosto.

Enquanto não se verificar a substituição dos certificados acima
referidos, nos termos do n.° 5 do artigo 56.° do Decreto-Lei n.° 61/
99, de 2 de Março, os titulares dos alvarás detentores das autoriza-
ções da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, ficam habilitados a exercer
a sua actividade de acordo com a Portaria n.° 412-G/99, de 4 de
Junho;

b) Os concorrentes estabelecidos noutros Estados membros das
Comunidades Europeias, não inscritos em lista oficial de empreitei-
ros, deverão fazer prova da sua inscrição como empreiteiros no país
de estabelecimento com equivalência à inscrição e classificação por-
tuguesas exigidas no concurso ou, se aquela inscrição não existir ou
não tiver a equivalência mencionada, comprovando documental-
mente a sua idoneidade, experiência e capacidade técnica e econó-
mica para a execução de trabalhos daquela natureza.

c) Todos os concorrentes deverão apresentar documentos que
permitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da empreitada,

no que respeita às condições mínimas de carácter técnico e econó-
mico, nomeadamente:

Declaração, subscrita pelo concorrente, de titularidade das clas-
sificações e autorizações eficazes e respectivas cópias, ou de
documentos equivalentes, exigidos no programa de concurso;

Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou
cópia autenticada do mesmo, ou alvará de empreiteiro de obras
públicas nos termos da a) do n.° 11, ou documentos equiva-
lentes, exigidos no programa de concurso;

Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que
o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior, que men-
cione as responsabilidades da empresa no sistema financei-
ro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
Banco Central do Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal. Este do-
cumento deverá ser apresentado separado dos restantes,
quando aqueles forem apresentados em fascículo
indecomponível, uma vez que constitui informação comer-
cial de natureza reservada, não podendo, por isso, ser divul-
gado a terceiros, de acordo com o n.° 6 do artigo 67.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, na redacção da Lei
n.° 163/99, de 14 de Setembro;

Certificados de habilitações literárias e profissionais dos qua-
dros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra
ou cópia autenticada dos mesmos;

Declaração, subscrita pelo concorrente, de titularidade das clas-
sificações e autorizações eficazes e respectivas cópias, ou de
documentos equivalentes, exigidos no programa de concurso;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione o equipamento e a ferramenta especial a utilizar
na obra a que se refere o presente programa de concurso,
seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra forma;

Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione os técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à obra;

Lista de obras executadas da natureza da obra posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução. Os certifica-
dos devem referir o montante, data e local de execução das
obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as
regras da arte regularmente concluídas.

12 � A proposta é válida durante 66 dias a contar da data do
acto público do concurso. Este prazo, contado nos termos do ar-
tigo 274.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, considerar-se-á
prorrogado por mais 44 dias, se necessário, se os concorrentes nada
requererem em contrário dentro de 8 dias seguintes ao termo do prazo,
nos termos das disposições conjuntas dos n.os 1 e 3 do artigo 104.°
do mesmo decreto-lei.

13 � Avaliação/critérios de adjudicação:
13.1 � A avaliação da capacidade financeira, económica e técni-

ca dos concorrentes, de acordo com elementos solicitados no n.º 15.1
do programa de concurso e segundo n.º 19.3 do programa de con-
curso.

13.2 � Os concorrentes que, depois da avaliação da capacidade
financeira, económica e técnica, sejam considerados aptos, passam
à fase seguinte em condições de igualdade, de acordo com o n.° 4 do
artigo 98.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março. O critério de
adjudicação das propostas, de acordo com o disposto no artigo 105.°
do mesmo decreto, é o da proposta economicamente mais vantajo-
sa, de acordo com os seguintes factores, por ordem decrescente de
importância:

Valor Actual da Proposta � 85 %;
Prazo de execução � 15 %.

14 � É permitida a apresentação de variantes, elaboradas nas con-
dições do n.° 11 do programa de concurso.

15 � Não existem informações adicionais a fornecer.

22 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000231125

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Anúncio

Concurso público para exploração dos sistemas
de drenagem e tratamento de águas residuais de Barcelos

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Barcelos, De-
partamento de Ambiente, Avenida de João Duarte, 96, 4750-175
Arcozelo BCL (telefone: 253813814; fax 253813815).
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2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição do ser-
viço, com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.° 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.° L 342, de 31 de Dezembro de 1993, altera-
do pelo Regulamento (CE) n.° 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998: categoria 90.00.1 (Serviços de saneamento),
subcategoria 90.00.11 (Serviços de recolha e tratamento de águas
residuais).

3 � Local da prestação de serviços � concelho de Barcelos.
4 � Duração do contrato � o período de vigência do contrato

será de dois anos.
5 � Só podem apresentar propostas as entidades que apresentem

as seguintes habilitações profissionais:

a) No seu objecto social incluam a prestação de serviços na
área de exploração de sistemas de drenagem e tratamento
de águas residuais;

b) Possuam, no seu quadro, técnicos com formação superior e
experiência de pelo menos cinco anos em prestações de ser-
viços similares.

6 � Os concorrentes devem indicar os nomes e as habilitações
profissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.

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

8 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como propostas variantes.

9 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os con-
correntes devam preencher são os referidos no artigo 12.° do pro-
grama de concurso.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, sem que entre eles exista qualquer modali-
dade jurídica de associação, o qual deve assumir a forma jurídica de
agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, quan-
do lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo de concurso encontra-se patente no serviço
indicado no n.° 1, onde pode ser examinado entre as 9 horas e as
15 horas e 30 minutos, desde a data da publicação do respectivo anún-
cio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Podem ser solicitadas cópias do programa de concurso, do ca-
derno de encargos e do anexo técnico até sete dias antes da data
limite para entrega das propostas.

c) O custo das cópias referidas é de € 41,81 e será pago em nu-
merário ou cheque.

12 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas para a
Câmara Municipal de Barcelos, Departamento de Ambiente, Ave-
nida de João Duarte, , 4750-175 Arcozelo BCL.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas até às 15 horas
e 30 minutos do 52.° dia contado a partir da data do envio para
publicação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia.

13 � a) A abertura das propostas será feita pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propostas, no
auditório da Câmara Municipal de Barcelos.

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

14 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores:

Preço � 40 %;
Qualidade técnica da proposta � 30 %;
Garantia de boa execução � 30 %.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período mínimo de 60 contados da data limite para
a sua entrega.

16 � No final do período de vigência do contrato, a entidade
adjudicante pode contratar a repetição de serviços similares recor-
rendo ao procedimento por ajuste directo, nos termos da alínea g)
do artigo 86.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho.

17 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obri-
gações, o adjudicatário deverá prestar uma caução no valor de 5 %
do montante total do contrato, com exclusão do IVA.

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República �  10 de Julho de 2003.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofici-
al da União Europeia � 10 de Julho de 2003.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 15 de Julho de 2003.

21 � Data da recepção do anúncio para publicação no Serviço de
Publicações Oficiais da União Europeia � [...]

27 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000110471

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso

Concurso público para a empreitada da obra de constru-
ção das piscinas de lazer do Complexo Desportivo da
Covilhã � prorrogação de prazo.

Nos termos do artigo 81.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de
Março, publica-se que foi prorrogado o prazo para a entrega das
propostas do concurso público para a empreitada da obra de cons-
trução das piscinas de lazer do Complexo Desportivo da Covilhã,
cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.° 121,
de 26 de Maio de 2003.

Assim, as propostas deverão ser entregues até ao dia 18 de Agos-
to de 2003, passando a realizar-se o acto público de abertura no dia
19 de Agosto de 2003, pelas 10 horas.

O presente aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 22 de Julho de 2003.

22 de Julho de 2003. � O Vereador em Permanência, Luís Bar-
reiros. 1000231117

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Anúncio

Concurso público n.° 78/03 � D. I. M. para adjudicação
da empreitada «E. M. entre Carapinheira e Gatões»

1 � Entidade Adjudicante � Câmara Municipal de Montemor-
o-Velho, sita na Praça da República � 3140-258 Montemor-o-Ve-
lho (telefone: 239687300; fax: 239687318).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Carapinheira e
Montemor-o-Velho, concelho de Montemor-o-Velho, distrito de
Coimbra.

b) Designação da empreitada � «E. M. entre Carapinheira e
Gatões».

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � categoria
45.23.1, subcategoria 45.23.12 do Regulamento (CEE) n.° 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.° L 342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento (CEE) n.° 1232/98, do Conselho, de 17 de
Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.° L 177, de 22 de Junho de 1998.

Natureza dos trabalhos � realização de todos os trabalhos inerentes
à conservação, reparação e pavimentação da EM 578-1 entre as loca-
lidades de Carapinheira e Gatões, com alargamento da faixa de roda-
gem, drenagem e implementação de sinalização horizontal e vertical;

Preço base do concurso � o preço base da empreitada, com ex-
clusão do IVA, é de € 380 000.

4 � O prazo de execução é de 180 dias seguidos (contados nos
termos do n.° 2 do artigo 274.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de
Março) a contar da data da consignação.

5 � a) O processo de concurso e demais documentos podem ser
examinados durante as horas normais de expediente na Secção Ad-
ministrativa da Divisão de Equipamentos e Edifícios, Departamento
de Investimentos Municipais da Câmara Municipal de Montemor-o-
-Velho, até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Os pedidos de elementos deverão ser feitos até ao 20.° dia do
termo do prazo limite para a entrega das propostas.

c) Os elementos solicitados serão entregues no prazo de seis dias
após o pedido, contra pagamento de € 100 acrescido do IVA à taxa
legal, podendo ser enviados pelo correio, depois de efectuado o seu
pagamento.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas, termina
às 16 horas do 30.° dia a contar do dia seguinte à data de publicação
deste anúncio no Diário da República.

Este prazo será contado nos termos do n.° 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas e demais documentos serão entregues ou envia-
das para a Secção Administração Geral da Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
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7 � a) No acto público do concurso só poderão intervir os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, a partir das 10 horas do
primeiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das
propostas.

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

9 � A empreitada será por série de preços.
Os pagamentos efectuar-se-ão através de autos de medição

mensais, conforme artigos 202.° e seguintes do referido diploma
legal.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou consórcio externo em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo em vista a celebração do contrato, e de acordo com o
ponto 7 do programa de concurso, sendo sempre necessário indicar
desde logo quem será o líder do consórcio.

11 � Idoneidade do empreiteiro, informações e formalidades ne-
cessárias à avaliação das condições mínimas de carácter económico
e técnico que o empreiteiro deverá preencher:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.° do Decreto-Lei
n.° 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), e só
serão admitidos quando aqueles certificados contenham as
seguintes autorizações:

2.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.° do Decreto-Lei
n.° 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores
de certificado de classificação de empreiteiros de obras pú-
blicas devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso;

Os concorrentes do espaço económico europeu não de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como
aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.° do mesmo
diploma legal, devem apresentar os documentos indicados
no n.° 1 do artigo 67.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de
Março;

c) Os concorrentes deverão garantir capacidade financeira,
económica e técnica para a execução dos trabalhos que
integram o objecto do presente concurso:

c.l) A avaliação da capacidade económica e financeira será efec-
tuada com base nos valores das declarações de IRC/IRS do
concorrente, referidas na alínea d) do ponto 15.1 do pro-
grama de concurso, sendo considerados como aptos todos
os que obtiverem os seguintes valores mínimos, nos termos
do disposto no ponto 19.3 do programa de concurso:

Índices
Valores mínimos

de aceitação

Liquidez geral � a) ........................ Quartil inferior.
Autonomia financeira � b) ........... Quartil inferior.
Grau de cobertura do imobilizado � c) Quartil inferior.

Os cálculos daqueles índices serão feitos de acordo com o disposto
na Portaria n.° 1465/2002, de 14 de Novembro, e na Portaria
n.° 1547/2002, de 24 de Dezembro, tendo em atenção os seguintes
campos das declarações (anexo A):

a) = (A204 + A223 + A206) / A238 × 100
b) = (A235 / A225) × 100
c) = (A235 + A237) / (A216 + A217 + A218) × 100

c.2) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, estes
terão de observar, cumulativamente, as seguintes condições
mínimas:

c.2.1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 45 %;

c.2.2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas.

c.2.3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a
partir da data do acto público do concurso. Findo aquele prazo, ob-
servar-se-á o disposto no n.º 3 do artigo 104.° do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

13 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos do artigo 105.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março, atendendo aos seguintes critérios de apreciação
das propostas e respectivos factores de ponderação:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica
da proposta � 60 %;

Neste factor de apreciação ter-se-ão em atenção as con-
dições dos seguintes elementos da proposta (valorização de
1 a 5 valores):

Memória descritiva + nota justificativa do preço pro-
posto � 30 %;

Equipamento + pessoal � 45 %;
Plano de trabalhos + plano de pagamentos � 25 %;

b) Preço da proposta � 40 %.
Neste factor de apreciação valorizar-se-ão as propostas

de 1 a 5 valores, com 5 valores para a proposta mais baixa
e restantes valores inversamente proporcionais aos desvios
em relação a ela, aplicando-se a seguinte fórmula:

N = (Po / Pc) × 5
em que:

Po = preço/valor da proposta mais baixa;
Pc = preço/valor da proposta em análise.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas ou com varian-
tes ao projecto deste concurso, de acordo com o estabelecido no
programa de concurso.

Data de envio para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie � 18 de Julho de 2003.

11 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000110483

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio

Concurso público para construção
do Polidesportivo de Lações, Oliveira de Azeméis

1 � Entidade que realiza o concurso � Câmara Municipal de Oli-
veira de Azeméis, Largo da República, 3720-240 Oliveira de Aze-
méis [telefone: 256600600; fax directo: 256600643; fax geral:
256674694 (a utilizar apenas quando o fax directo estiver indispo-
nível); email: c.m.o.azemeis@mail.telepac.pt].

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

3 � Informações gerais da obra:

a) Local de execução � lugar de Lações, freguesia de Oliveira
de Azeméis;

b) Designação da empreitada � «Construção do Polidespor-
tivo de Lações, Oliveira de Azeméis»;

c) Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da
obra �  o objecto da empreitada é construção de um poli-
desportivo ao ar livre com as dimensões de 44 m × 22 m,
que será implantado numa área a aterrar com cerca de
2800 m2, incluindo a construção de um muro de suporte
com um comprimento de cerca de 65 m e uma altura mé-
dia de 6 m.

Descrição com referência ao Vocabulário Comum para
os Contratos Públicos (CPV) � o referido no
n.º 45212220-4, 45262310-7, 45111240-2 e 45112310-1,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.° L 340, de 16 de Dezembro de 2002.

Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
€ 145 000,00, não incluindo o imposto sobre o valor acres-
centado;
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c) Divisão em lotes � esta empreitada não está dividida em
lotes;

d) Indicações relativas ao objecto da empreitada ou à finalida-
de do contrato, quando este incluir igualmente a elaboração
de projectos � não está prevista a elaboração de projec-
tos.

4 � Prazo de execução da obra � será de 180 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados, a contar da data de consignação da
obra.

5 � Consultas e pedidos do processo:

a) Processo de concurso � o processo do concurso e documen-
tos complementares podem ser examinados no Gabinete
Técnico de Concursos da Divisão de Empreitadas Munici-
pais da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, edifício
dos Paços do Concelho, Largo da República, 2.°, 3720-240
Oliveira de Azeméis, nos dias úteis, das 9 às 12 horas e das
14 às 16 horas, desde a data da publicação do respectivo
anúncio até ao dia do acto público do concurso, ou pedidas
por escrito cópias de toda a documentação no mesmo Ga-
binete, a efectuar até ao fim do segundo terço do prazo
para a apresentação das propostas. O prazo máximo para a
obtenção de cópias é de seis dias úteis após a recepção do
pedido. Este pedido poderá ser feito todos os dias úteis, das
9 às 12 horas e das 14 às 16 horas;

b) Com o pagamento prévio de € 39,92, acrescido do IVA, à
taxa legal em vigor para a totalidade dos documentos cons-
tando do processo de concurso, em dinheiro ou por inter-
médio de cheque, passado a favor da tesoureira da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do dia 12 de Setembro de 2003;

b) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou
seus representantes, contra recibo emitido pelo serviço, ou
pelos mesmos ser enviadas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, no Gabinete Técnico de Concursos da
Divisão de Empreitadas Municipais da Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis, edifício dos Paços do Concelho,
Largo da República, 2.°, 3720-240 Oliveira de Azeméis;

c) As propostas e seus documentos deverão ser redigidos em
língua portuguesa. Os documentos que, pela sua natureza ou
origem, estiverem redigidos noutra língua devem ser acom-
panhados de tradução devidamente legalizada, ou em rela-
ção à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos origi-
nais.

7 � Acto público do concurso:

a) Serão autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e pessoas por si credenciadas, conforme o pre-
visto no n.° 5.2 do programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no dia 15 de Setembro de 2003, pelas
9 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do presidente da
Câmara Municipal, 1.° andar do edifício dos Paços do Con-
celho, Largo da República, 3720-240 Oliveira de Azeméis,
em sessão pública da Comissão de Abertura de Propostas,
nomeada pela Câmara Municipal por deliberação tomada na
sua reunião ordinária de 10 de Janeiro de 2002.

8 � Prestação da caução � a caução para garantir o contrato,
bem como a forma da sua prestação, será a que resultar da aplicação
do disposto nos artigos 112.° a 114.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de
2 de Março.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de pa-
gamento:

9.1 � A empreitada é por série de preços, nos termos do dispos-
to no artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

9.2 � As modalidades essenciais do financiamento são assegura-
das pelo orçamento da Câmara municipal.

9.3 � As modalidades essenciais de pagamentos são os autos de
medição mensais, nas condições previstas nos artigos 21.° e 202.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:
10.1 � Podem concorrer ou agrupamentos de empresas sem que

entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação ou gru-
pos de empresas já constituídos em agrupamento complementar de
empresas válido para esta obra.

10.2 � Todas as empresas referidas em 10.1 têm que satisfazer
obrigatoriamente as disposições legais relativas ao exercício da acti-
vidade de empreiteiro de obras públicas, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

10.3 � Em caso de adjudicação, as empresas que compõem o
agrupamento devem constituir-se como uma única entidade ou asso-
ciar-se obrigatoriamente na modalidade de consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão dos concor-
rentes:

11.1 � Idoneidade � são excluídos do procedimento de contra-
tação os concorrentes em relação aos quais se verifique alguma das
situações previstas no artigo 55.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de
Março.

11.2 � Habilitação � são excluídos do procedimento de contra-
tação os concorrentes em relação aos quais se verifique que não
cumprem com o fixado quanto à natureza e classificação das auto-
rizações constantes do certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, nos termos das alíneas seguintes:

a) Podem apresentar-se a concurso os concorrentes estabele-
cidos em Portugal desde que possuam o certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário, com as seguintes autorizações:

Da 1.ª subcategoria � Estruturas de betão armado, da
1.ª categoria � Edifícios, da classe correspondente ao
valor da sua proposta, e das 5.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª sub-
categorias da 1.ª categoria � Edifícios, da 2.ª subca-
tegoria da 6.ª categoria � Outros trabalhos, cada uma
ao valor dos trabalhos, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta e que será indi-
cada em documento anexo àquela, caso o concorren-
te não recorra à faculdade conferida no número 6.3
do programa de concurso, definidas nas Portarias
n.os 412-I/99 e 412-G/99, ambas de 4 de Junho.

b) Poderão ainda apresentar-se a concurso os concorrentes não
detentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados e as não
detentoras de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas que apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado perten-
cente ao espaço económico europeu, desde que cumpram o
estipulado nos artigos 67.° e 68.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março;

c) Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concorren-
tes referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.° do Decreto-
-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, nos termos previstos no
diploma e no programa de concurso.

11.3 � Qualificação/aptidão � a avaliação da capacidade dos con-
correntes envolve a avaliação da capacidade económica, financeira
e técnica dos mesmos e será efectuada pela Comissão de Abertura
do Concurso, nomeada pela Câmara Municipal pela deliberação to-
mada em sua reunião ordinária de 10 de Janeiro de 2002:

a) A fixação de critérios de avaliação da capacidade económi-
ca e financeira de cada concorrente para a execução da obra
posta a concurso deverá ser feita com base no quadro de
referência constante da portaria em vigor publicada ao abri-
go do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março,
não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mí-
nimo, apresentar cumulativamente os valores do quartil in-
ferior previstos nessa portaria. Os indicadores utilizados no
presente concurso, com base na última declaração anual,
são os estabelecidos pela Câmara Municipal por sua delibe-
ração tomada em sua reunião ordinária de 22 de Janeiro de
2002:

1) Liquidez geral (percentagem) > 75,00;
2) Autonomia financeira (percentagem) > 7,20;
3) Grau de cobertura do imobilizado (percentagem)

> 78,00.

b) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso deverão ser adoptados
os seguintes critérios:

1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
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valor não inferior a 60 % do valor estimado do con-
trato;

2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar em obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer forma, às suas exigências técnicas;

3) Adequação de técnicos e os serviços técnicos, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
mediante comprovação de que o director técnico da
obra acompanhou uma obra de natureza idêntica, por
apresentação do curriculum vitae;

c) A todo o tempo a Comissão de Abertura do Concurso po-
derá ponderar o conteúdo da base de dados do IMOPPI, nos
termos do artigo 98.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de
Março.

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

13 � Critério de adjudicação da empreitada:
13.1 � Apenas serão analisadas as propostas dos concorrentes

que tenham sido considerados como aptos na fase de qualificação.
O critério de apreciação das propostas é o estabelecido no n.º 1 do
artigo 105.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, isto é, será o
da proposta mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade técnica da proposta (QTP) � 55,0 %;
b) Preço (P) � 45,0 %.

13.2 � O factor «Qualidade técnica da proposta» resulta da aná-
lise e ponderação dos subfactores a seguir discriminados, por ordem
decrescente de importância:

1) Programa de trabalhos (PT) � 60,0 % (inclui análise do
plano de trabalhos, do plano de mão-de-obra e do plano de
equipamentos);

2) Conteúdo técnico da memória descritiva e justificativa
(MD) � 40,0 %.

13.3 � Na análise comparativa das propostas os subfactores re-
feridos no número acima serão pontuados em função da seguinte
escala:

a) Péssimo � 0,0 pontos;
b) Muito fraco � 2,5 pontos;
c) Fraco � 5,0 pontos;
d) Insuficiente � 7,5 pontos;
e) Mediano � 10,0 pontos;
f) Suficiente � 12,5 pontos;

g) Bom � 15,0 pontos;
h) Muito bom � 17,5 pontos;

Óptimo � 20,0 pontos.

13.4 � A «Qualidade técnica da proposta» é calculada por apli-
cação da seguinte expressão:

QTP = PT × 60,0 % + MD × 40,0 %

13.5 � Em relação ao factor «Preço» a pontuação das propostas
é calculada pela aplicação do seguinte procedimento: em primeiro
lugar atribuem-se 20 pontos à proposta de mais baixo preço, em
seguida divide-se o montante de cada proposta pelo da proposta de
mais baixo preço, anotando-se os quocientes obtidos, em terceiro
lugar divide-se a pontuação máxima de 20 pontos por cada um dos
quocientes obtidos anteriormente. Os quocientes obtidos pela divi-
são referida em terceiro lugar constituem a pontuação, com aproxi-
mação a duas casas decimais, a atribuir a cada proposta em análise.

13.6 � A classificação final de cada proposta será a que resultar
da aplicação da fórmula:

CF = QTP × 55,0 % + P × 45,0 %

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

15 � Não poderão apresentar-se a concurso todos os que se en-
contrem nas situações previstas nos artigos 55.° e 58.° do Decreto-
-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

16 � Não haverá atribuição de prémios aos concorrentes que te-
nham sido considerados como aptos na fase de qualificação.

17 � Nos termos do previsto no artigo 70.° do Decreto-Lei n.° 59/
99, de 2 de Março, os concorrentes deverão juntar fotocópia da folha
de rosto e do anexo A da declaração anual, com comprovativo da
recepção pela Repartição de Finanças relativa ao ano de 2002. No
caso de envio da declaração anual através de correio electrónico

(internet), deverá ser apresentada fotocópia do comprovativo da
entrega da mesma passada pelas Finanças.

18 � Os prazos começam a contar da data da publicação deste
anúncio no Diário da República.

11 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Albino
Valente Martins. 3000110512

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

Anúncio

Concurso público para a concessão de exploração
do restaurante/bar das Piscinas Municipais de Penacova

1 � Entidade concedente � Município de Penacova, Câmara Mu-
nicipal, sita no Largo de Alberto Leitão, 5, 3360-191 Penacova
(telefones: 239470300, 239470308; fax: 239478098).

2 � O presente concurso tem por objecto a concessão de explo-
ração do restaurante/bar das Piscinas Municipais de Penacova.

3 � O prazo da concessão é de um ano, renovável por iguais
períodos até ao limite de 10 anos, se não for denunciada, por qual-
quer das partes, com a antecedência mínima de 30 dias úteis.

4 � Concorrentes � podem apresentar propostas as entidades
que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no n.° 1
do artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho.

5 � Valor base da concessão, contraprestação mensal e formas
de pagamento:

5.1 � O valor base da concessão é o proposto pelo concessioná-
rio e será pago no acto de celebração do contrato de concessão;

5.2 � A contraprestação mensal é de € 500, a pagar na Tesou-
raria da Câmara Municipal de Penacova ou por transferência bancá-
ria, até ao dia 8 do mês anterior àquele a que disser respeito;

5.3 � A contraprestação mensal da concessão será actualizada
na data da anualidade do contrato, pelo coeficiente de actualização
anual, apurado pelo INE, para as rendas dos estabelecimentos co-
merciais;

5.4 � O concessionário, na data de celebração do contrato, pro-
cederá ao pagamento de duas contraprestações mensais.

6 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será o da
proposta economicamente mais vantajosa, ponderando-se os seguin-
tes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Valor base da concessão a propor livremente pelos concor-
rentes � 50 %;

b) Qualidade do projecto de exploração � 30 %;
c) Experiência profissional � 20 %.

6.1 � A ponderação a aplicar aos subcritérios constantes das alí-
neas b) e c) do número anterior será definida pelo júri até ao termo
do segundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas,
podendo os interessados solicitar cópia da acta, inclusive no acto
público.

7 � a) Aquisição ou consulta do programa de concurso e do ca-
derno de encargos � o programa de concurso e o caderno de encar-
gos podem ser adquiridos ou consultados na Secção Administrativa
(1.ª Secção) da Câmara Municipal de Penacova até ao final do pra-
zo de apresentação das propostas.

b) A aquisição dos documentos referidos na alínea anterior impli-
ca ao pagamento de € 4,99 e mais € 0,50 por cada fotocópia A4,
a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

8 � a) Local de apresentação das propostas � as propostas e os
documentos que as acompanham devem ser entregues directamente
na Secção Administrativa (1.ª Secção), sita no endereço referido no
n.º 1 deste aviso, contra recibo, ou enviados por correio registado e
com aviso de recepção para o mesmo endereço, desde que a recep-
ção ocorra dentro do prazo fixado no número seguinte.

b) Data e hora limites de apresentação das propostas � as pro-
postas e os documentos que as acompanham devem ser entregues
até às 16 horas do 15.° dia posterior ao da publicação do presente
anúncio no Diário da República.

9 � Acto público do concurso � o acto público do concurso
realiza-se na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal a rea-
lizar após a data limite de apresentação das propostas, podendo as-
sistir ao mesmo qualquer interessado, mas apenas podendo nele in-
tervir os concorrentes e seus representantes.

10 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 90 dias, contados da data limite para a sua
entrega.

11 � Caução � o concessionário fica obrigado à prestação de
uma caução no valor de 5 % do montante resultante da soma do
valor base da concessão com 12 contraprestações mensais.
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12 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 22 de Julho de 2003.

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

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Maurício Tei-
xeira Marques. 1000231124

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Anúncio

Concurso público para prestação de serviços de vigilân-
cia no pátio da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira � processo n.° 70/2003 � CP/SCA (AC).

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, com sede na Praça de Afonso de Albuquerque, 2, 2600-
-093 Vila Franca de Xira (telefone: 263276031; fax: 263271513.

2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição dos
serviços, com referência à 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 das Comu-
nidades 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 no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho de 1998 � Prestação de serviços de vigilância do pátio da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira � categoria 74.60.15,
subcategoria 87305.

3 � O local da prestação dos serviços é no pátio da Câmara Mu-
nicipal de Vila Franca de Xira, sito na Avenida de Pedro Victor, 5,
em Vila Franca de Xira.

4 � Os serviços de vigilância são por um ano, renovável por
igual período de tempo até ao limite máximo de três anos.

5 � Não são admitidas propostas variantes.
6 � Os concorrentes devem fazer acompanhar a sua proposta

com os seguintes documentos, nos termos do artigo 96.° do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número de bilhete de iden-
tidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou,
no caso de pessoa colectiva, a denominação social, nú-
mero 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 matriculada e o seu número de matrícula nessa
conservatória. Esta declaração deve ser assinada pela pes-
soa ou pessoas com poderes para obrigar a firma propo-
nente. Sempre que a proposta seja assinada por procura-
dor, deverá anexar-se, ainda, procuração que confira a este
último poderes para o efeito ou pública-forma da mesma,
devidamente legalizada;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I
ao supramencionado diploma.

7 � Para avaliação da capacidade financeira do concorrente:

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

b) Declarações 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.

8 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente:

a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos três
últimos anos, respectivos montantes, datas e destinatários,
a comprovar por declarações destes ou na sua falta e
tratando-se de destinatários particulares por simples decla-
ração do concorrente;

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

c) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para ga-
rantia da qualidade e dos meios de estudo e investigação que
utiliza, designadamente no que respeita à formação profis-
sional, meios humanos afectados e modo de execução;

d) Certificado emitido por organismos independentes para a
certificação da conformidade do prestador de serviços com
determinadas normas de garantia da qualidade.

9 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
solicitados à Secção de Compras e Armazéns da Repartição de Apro-

visionamento e Património do Departamento de Administração Geral
desta Câmara Municipal, na Alameda dos Capitães de Abril, 14,
subloja do Centro Comercial da Mina, 2600-125 Vila Franca de Xira,
ou pelo fax: 263271513.

10 � Data limite para apresentação dos pedidos de documentos
será até às 17 horas do 5.° dia após a publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

11 � O custo de cada exemplar do programa de concurso e do
caderno de encargos e demais documentos é de € 7,02 (19 % IVA
incluído), a liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição dos
mesmos, debitando-se custos de expedição no caso de o envio ser
feito por correio.

12 � As propostas devem ser dirigidas à presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira e entregues ou enviadas para a morada:
Praça de Afonso de Albuquerque,  2, 2600-093 Vila Franca de Xira.

13 � Data limite para apresentação de propostas será até às
17 horas do 15.° dia a contar da data da publicação do anúncio re-
lativo ao presente concurso no Diário da República.

14 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidas em língua portuguesa ou, no caso de o não ser, deverão
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada, sobre a qual
seja declarada a aceitação de prevalência, para todos os efeitos, so-
bre o respectivo original.

15 � Pelas 10 horas e 30 minutos do dia útil imediato à data
limite para apresentação das propostas, na sala de reuniões do De-
partamento de Fomento e Serviços Urbanos, sito na Avenida de
Pedro Victor, 5, em Vila Franca de Xira, procede-se em acto públi-
co, à abertura dos invólucros recebidos, podendo assistir qualquer
interessado, mas apenas  podendo intervir os concorrentes e seus
representantes desde que devidamente credenciados.

16 � O critério de adjudicação dos serviços objecto do concurso é
o da proposta economicamente mais vantajosa, considerando os se-
guintes factores, indicados por ordem decrescente da sua importância:

a) Preço � 60 %;
b) Condições de pagamento � 40 %

17 � Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas pro-
postas durante o período mínimo de 90 dias contados da data da
sessão de abertura das propostas.

18 � Não foi publicado anúncio indicativo.
19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 24 de Julho de 2003.
O anúncio foi recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A, em 24 de Julho de 2003.

24 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Rosinha. 3000110729

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso

«Empreitada de execução das ETAR de Cumeeira (SAR-
-DN-15), Fornelos-Tuisendes (SAR-DN-26), São João de
Lobrigos-Alvações do Corgo (SAR-DN-13), São Miguel de
Lobrigos (SAR-DN-16), Sever-Fontes (SAR-DN-14) e Vila-
rinho dos Freires-Poiares (SAR-DN-23), do Projecto de
Saneamento do Vale do Douro Norte».

Avisamos todos os interessados de que nesta data foram anexados
esclarecimentos ao processo de concurso em título.

21 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Alexandre Chaves. 1000231129

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA FRANCISCO
GENTIL � CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA DE
LISBOA, S. A.

Anúncio

Ao abrigo do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, e n.º 1 do artigo 87.º do mesmo diploma

1 � Entidade adjudicante � Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil � Centro Regional de Oncologia de Lisboa, S. A.,
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Rua do Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa (telefone:
217229832; fax: 217229833).

2 � Procedimento de adjudicante � concurso público.
3 � Objecto do concurso:

Concurso
Designação Entrega das propostas Abertura das propostas CPC público

N.º 2452/03 Prestação de serviços de fornecimento de alimentação, Até às 15 horas e 30 minutos Às 10 horas e 30 minutos do 55.52.13
reforços e suplementos alimentares, durante um ano do 15.º dia após a publicação 16.º dia após a publicação
e eventualmente para o triénio subsequente. no Diário da República. no Diário da República.

4 � Local da prestação de serviços � no endereço referido no
n.º 1.

5 � Prazo de execução do serviço � diário.
6 � Os concorrentes devem preencher os requisitos constantes

das cláusulas previstas no caderno de encargos e no programa do
concurso.

7 � Podem concorrer agrupamentos de empresas que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

8 � O programa de concurso e respectivo caderno de encargos
encontram-se patentes na Repartição de Aquisições e Armazéns do
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil � Centro Regio-
nal de Oncologia de Lisboa, S. A., das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 às 15 horas, onde podem ser consultados ou adquiri-
dos, mediante o pagamento de 50 euros, IVA incluído, na Tesouraria
dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou medi-
ante cheque endossado ao Instituto Português de Oncologia Francis-
co Gentil � Centro Regional de Oncologia de Lisboa, S. A., envia-
do a esta repartição, na mesma morada, sendo o seu custo de
52,50 euros, IVA incluído, até ao último dia do prazo para a entrega
das propostas.

9 � As propostas deverão ser enviadas, por carta registada e com
aviso de recepção, ou entregues no Serviço de Expediente do Insti-
tuto Português de Oncologia Francisco Gentil � Centro Regional
de Oncologia de Lisboa, S. A.

10 � Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes devidamente credenciados.

11 � As propostas de concurso deverão ser redigidas em língua
portuguesa ou noutra, desde que acompanhadas de tradução devida-
mente legalizada, em duplicado.

12 � Os critérios de adjudicação são os que a seguir se indicam,
por ordem decrescente:

Qualidade � 55 %:

Adequação global ao caderno de encargos � 20 %;
Programa de funcionamento (a apresentar nos termos do

ponto 6.4 das presentes cláusulas técnicas especiais) �
10 %;

Tipo de materiais e equipamentos utilizados � 10 %;
Adequação dos recursos humanos � 10 %;
Referências � 5 %;

Preço � 45 %:

Preço por tipo de refeição � 20 %;
Preço total da prestação, calculado com base no preço por

tipo de refeição proposto, multiplicado pelo número de
refeições previstas no presente caderno de encargos �
15 %;

Preço por tipo de suplemento � 5 %;
Preço do transporte diário das refeições � 5 %.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, que
obedece aos critérios acima mencionados

14 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos
se aqueles nada requererem em contrário.

15 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato.

16 � Não houve publicação de anúncio de informação prévia.
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República, 3.ª série � 24 de Julho de 2003.
18 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A. � 24 de Julho de 2003.

O Administrador, Calado Mendes. 3000110867

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA E HOSPITAL
DE SÃO JOÃO

Anúncio

Concurso público

1 � Concurso promovido pela Santa Casa da Misericórdia e Hos-
pital de São João, 3200-200 Lousã.

2 � Concurso público, nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Lousã.
b) Designação da empreitada � «Ampliação da creche».
Natureza e extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de

construção civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização,
redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás,
electricidade e climatização.

O preço base do concurso é de 208 213,90 euros, com exclusão
do IVA à taxa legal.

c) A empreitada em concurso 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 máximo de conclusão da obra é de 365 dias. Na
contagem dos prazos de execução da empreitada consideram-se incluí-
dos todos os dias decorridos, incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Santa Casa da Misericórdia e Hospital de
São João, durante as horas normais de expediente, desde o dia se-
guinte à publicação deste anúncio até ao dia fixado para a entrega
das propostas.

b) As cópias dos elementos acima referidos serão fornecidas aos
interessados no prazo máximo de seis dias a contar da data de re-
cepção do pedido escrito e podem ser adquiridos na Secretaria do
Gabinete de Apoio Técnico da Lousã (telefone: 239995640; fax:
239995259), após envio da quantia de 175 euros, acrescida de IVA
à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 16 horas do 30.º dia
posterior à publicação no Diário da República (inclui sábados, do-
mingos e feriados).

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas, sob registo e
com aviso de recepção, através do serviço oficial dos correios (CTT),
ao serviço indicado no n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas na língua portuguesa. Caso os documentos não
estejam, pela própria natureza ou origem, redigidos em língua por-
tuguesa, serão acompanhados de tradução devidamente legalizada (não
o sendo, o concorrente deverá declarar aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais).

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os con-
correntes que para o efeito estiverem devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso ocorrerá na Santa Casa da Miseri-
córdia e Hospital de São João e realizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo.

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 empreitada é por preço global.
10 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agru-

pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, ou
regime de responsabilidade solidária.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha as
seguintes autorizações:

a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios, de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de
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Junho, na 1.ª categoria (1.ª e 5.ª subcategorias daquela ca-
tegoria), em classe correspondente ao valor da proposta;

b) As 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e
as 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso
o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c)
(indicar as restantes subcategorias necessárias à execução
da obra);

c) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto na alínea a), o concorrente pode re-
correr a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por con-
trato, para a execução dos trabalhos correspondentes. Nes-
se caso, deve anexar à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autoriza-
ções respectivas, de acordo com o previsto no n.º 16.4 do
processo de concurso;

d) A qualificação dos concorrentes será feita de acordo com o
disposto nos pontos 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5 do pro-
grama de concurso.

12 � O período durante o qual o concorrente é obrigado a man-
ter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto público do
concurso.

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

a) Preço � 70 %;
b) Valia técnica da proposta � 30 %.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto nem propostas que contenham quaisquer condi-
ções divergentes do caderno de encargos ou alternativas de qualquer
natureza que constem das mesmas propostas ou de outros documen-
tos que as acompanhem, com a única excepção dos previstos no
n.º 5 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

23 de Julho de 2003. � O Provedor, João Filipe Miranda da
Franca. 3000110522

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Santa Casa da Misericórdia de
Sernancelhe, Rua do Penedo, 3640-236 Sernancelhe (telefones:
254595288 e 254595601; fax: 254594131).

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

3 � a) Local de execução � freguesia e concelho de Sernancelhe.
b) Designação da empreitada � «Creche/ampliação � Edifício

existente».
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de cons-

trução civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização, re-
des de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás, elec-
tricidade, telefones e climatização.

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 � 45.11.12, 45.21.15, 45.22.11, 45.22.12,
45.22.13, 45.22.20, 45.25.10, 45.25.21, 45.25.31, 45.25.50,
45.31.13, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.30, 45.32.11, 45.33.11,
45.33.20, 45.33.30, 45.41.10, 45.42.11, 45.42.12, 45.42.13,
45.43.11, 45.43.12, 45.43.21, 45.43.22, 45.44.10, 45.44.21 e
45.44.22.

O preço base para efeitos do concurso é de 210 000 euros, com
exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso 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 � O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na sede da San-
ta Casa da Misericórdia de Sernancelhe, durante as horas normais de
expediente, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio até ao
dia fixado para entrega das propostas.

Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do prazo para
apresentação das propostas, os interessados poderão obter cópias
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso.

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 300 euros, com exclusão
do IVA.

6 � O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas do
30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir do
dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República.

As propostas devem ser enviadas ou entregues na sede da Santa
Casa da Misericórdia de Sernancelhe.

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

7 � Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, os
quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

O acto público do concurso terá lugar na sede da Santa Casa da
Misericórdia de Sernancelhe pelas 17 horas do 1.º dia útil seguinte à
data limite para entrega 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 empreitada é por preço global, nos termos dos artigos 8.º
e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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 externo, em regime de responsabilidade solidária, para
efeitos de celebração do contrato.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

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

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
1.ª categoria, em classe correspondente ao valor total
da proposta;

As 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria e as 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem, caso o concorrente não recorra a su-
bempreiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos corresponden-
tes, devendo ser anexado à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das au-
torizações respectivas, acompanhadas dos correspon-
dentes certificados de classificação de empreiteiro de
obras públicas;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I, o qual indicará os elementos de referência relati-
vos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justi-
fique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso;

d) Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso
será feita com base nos valores de referência dos indi-
cadores de liquidez geral, de autonomia financeira e do
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grau de cobertura do imobilizado discriminados em se-
guida, sendo excluídos os concorrentes que não apre-
sentem cumulativamente, no mínimo, os valores do

quartil inferior, nos termos da Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro, e Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro:

Indicadores
Quartil

Mediana
Quartil

inferior superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo 104.36 134.63 234.97
Liquidez geral (%) = ������������������������

Passivo a curto prazo

Capitais próprios 9.72 20.16 33.38
Autonomia financeira (%) = �������

Activo líquido total

Capitais permanentes 120.45 275.43 1 020.64
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������

Imobilizado líquido

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso será feita de acordo
com os critérios seguidamente discriminados, sendo
excluídos os concorrentes que não verifiquem, cumu-
lativamente, os três critérios:

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, 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.

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 dos 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 permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

25 de Julho de 2003. � O Provedor, (Assinatura ilegível.)
3000110988

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Anúncio de rectificação

Concurso público para a empreitada de remodelação da
Rua de Severiano Falcão, no Prior Velho � Obra
(PROQUAL), cujo anúncio foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 154, de 7 de Julho de 2003.

1 � Para os devidos efeitos se avisa que é rectificada a alínea a)
do n.º 3 do anúncio de concurso público para a empreitada da obra
de remodelação da Rua de Severiano Falcão, no Prior Velho � Obra
(PROQUAL), que passa a ter a seguinte redacção:

3 � a) Local de execução � Prior Velho.

2 � Assim, o prazo para entrega das propostas fica prorrogado por
mais 10 dias em relação ao prazo inicial do anúncio de concurso público.

17 de Julho de 2003. � O Vereador do Departamento de Obras
Municipais, João Pedro de Campos Domingues. 3000110891

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO

Aviso rectificativo

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Plano de Requalificação Urbana do Rio Fresno»

No anúncio referente à empreitada em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 158, de 11 de Julho de 2003, a
p. 14 460, por lapso, foi publicado com inexactidão a alínea d) do
n.º 3, que passa assim a ter a seguinte redacção:

d) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de
4 135 896,81 euros.

Mais se informa que as propostas deverão ser apresentadas até às
17 horas e 30 minutos do dia 5 de Setembro de 2003.

O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do municí-
pio de Miranda do Douro, Largo de D. João III, 5210-190 Miranda
do Douro, e realizar-se-á no dia 8 de Setembro, pelas 10 horas.

22 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Rodrigo
Martins. 1000231118
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Despacho (extracto)

Para efeitos do disposto no n.º 14.º da Portaria n.º 969/98, de
16 de Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de
22 de Julho, torna-se público que, por despacho de 27 de Novem-
bro de 2002 do Secretário de Estado da Administração Interna, e
cumpridas que foram todas as formalidades legais, foi concedido o
alvará n.º 97 B à empresa S. B. M. I. � Segurança Bens Móveis e
Imóveis, L.da, com sede no Montijo, Rua dos Correios, lote 27,
1.º, esquerdo, para o exercício em todo o território nacional das
actividades de vigilância de bens móveis e imóveis, previstas na
alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 231/98,
de 22 de Julho.

10 de Julho de 2003. � O Secretário-Geral, Fortunato de Almeida.
3000110584

Aviso

Alvará de aprovação de uniforme n.º 182/2003

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 231/98, de 22 de Julho, e n.º 8 da Portaria n.º 971/98, de 16 de
Novembro, se faz público que, por despacho do Secretário de Estado
da Administração Interna de 12 de Agosto de 2002, foi aprovado o
modelo de uniforme a utilizar pela empresa S. B. M. I. � Segurança
Bens Móveis e Imóveis, L.da, com sede no Montijo, Rua dos Correi-
os, lote 27, 1.º, esquerdo, cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, no processo V-10/195.

Por ser verdade mandei passar o presente alvará, que faço publi-
car no Diário da República.

10 de Julho de 2003. � O Secretário-Geral-Adjunto, João Luís
Inácio. 3000110589

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.03.6.032

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/
86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de
9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Ju-
nho, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � David Lopes Nunes;
Endereço � Zona Industrial, lote 36, Monte da Barca,

2100 Coruche,

na qualidade de instalador de tacógrafos, estando autorizada a reali-
zar a 2.ª fase da primeira verificação e a verificação periódica bienal
e a colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os símbolos do
controlo metrológico nos locais de selagem previstos nos respecti-
vos esquemas constantes dos processos arquivados no Instituto Por-
tuguês da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

13 de Maio de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de
Castro.

3000103144

Certif icado de reconhecimento de qualif icação de
instalador de dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.03.6.031.

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de
Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de
7 de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � David Lopes Nunes;
Endereço � Zona Industrial, lote 36, Monte da Barca,

2100 Coruche,

na qualidade de instalador de dispositivos limitadores de velocidade,
estando autorizada a colocar a respectiva marca própria, em anexo,
nos locais previstos nos respectivos esquemas de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

4 de Junho de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

3000108293

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.98.6.027

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.25.98.6.027, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 216, de 18 de Setembro de 1998, a morada da
empresa passa a ser a seguinte:

Avenida de Alcina Fadista, 3600-199 Castro Daire,

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

1 de Julho de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.
3000109365
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Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualifi-
cação de instalador de dispositivos limitadores de ve-
locidade n.º 101.99.00.6.037.

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de
dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.00.6.037, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 194, de 23 de Agosto de
2000, o nome da empresa passa a ser o seguinte:

Ramalda II � Camiões e Autocarros, S. A.,

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

1 de Julho de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.
3000109371

Certificado de reconhecimento de qualificação
de reparador e instalador de tacógrafos n.º 101.25.03.6.040

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/
86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de
9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Ju-
nho, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � Ramalda II � Camiões e Autocarros, S. A.;
Endereço � Rua dos Caniços, 22, Fornos, Ponte de Vilela, Apar-

tado 8095, 3021-901 Coimbra,

na qualidade de reparador e instalador de tacógrafos, estando autori-
zada a realizar as 1.ª e 2.ª fases da primeira verificação e as verifi-
cações periódicas bienal e sexenal e a colocar a respectiva marca
própria, em anexo, e os símbolos do controlo metrológico nos lo-
cais de selagem previstos nos respectivos esquemas constantes dos
processos arquivados no Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de tacógrafos n.º 101.25.00.6.036, publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto de 2000.

1 de Julho de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

As actividades e respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade � lar de idosos;
Lotação máxima � 17 utentes.

17 de Junho de 2003. � O Director do Centro Distrital, José Ma-
nuel Oliveira Alves. 3000110433

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Processo n.º 898/03.0TBBCL.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � RODRICEL � Confecções, L.da

Luísa Maria Oliveira Alvoeiro, juíza de direito do 1.º Juízo de Compe-
tência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Barcelos:

Faz saber que são citados os credores da requerida RODRICEL �
Confecções, L.da, identificação fiscal n.º 503925560, com domicílio
no lugar de Penedos de Cima, 4750-199 Arcozelo, Barcelos, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem 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 3 de Março de 2003.

11 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Luísa Maria Oliveira
Alvoeiro. � O Oficial de Justiça, José Sampaio. 3000110359

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESTARREJA

Anúncio

Processo n.º 890/03.5TBETR.
Falência (requerida).
Requerente � Computer 2000 Portuguesa, L.da

Requerida � Infor � Regia, Informática, L.da

Isabel Cristina Gaio Ferreira de Castro, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Estarreja:

Faz saber que são citados os credores da requerida Infor � Regia,
Informática, L.da, identificação fiscal n.º 503764221, com domicí-
lio na Rua do Padre Damaciano Abreu Freire, 41, 3860 Estarreja,
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 Junho de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Cristina Gaio
Ferreira de Castro. � A Oficial de Justiça, Cristina Cordeiro.

3000110482

TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio

Processo n.º 589/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A., e outro(s).
Requerida � Florinda Marques, L.da, e outro(s)

Leonor Gusmão, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Figueira da Foz:

Faz saber que por sentença de 17 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Florinda Mar-
ques, L.da, identificação fiscal n.º 502622229, com domicílio na Lota

3000109377

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra

Alvará n.º 38

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido
o presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento
denominado Residencial Nossa Senhora dos Remédios, sito em
Camarção, freguesia de Bom Sucesso, concelho da Figueira da Foz,
distrito de Coimbra, propriedade da sociedade unipessoal Olga Fer-
nanda Pedrosa Brás.
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da Pesca, Cabedelo, Gala, São Pedro, 3080 Figueira da Foz, tendo
sido fixado em 10 dias, contados da publicação do competente anún-
cio 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. José Alexandre Ribeiro
Gomes, identificação fiscal n.º 172489288, com endereço na Ave-
nida de Fernão de Magalhães, 9, 4.º, 3000-175 Coimbra.

18 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. �
O Oficial de Justiça, Jorge Santos. 3000110459

Anúncio

Processo n.º 748/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A., e outro(s).
Requerida � SOMENIC � Sociedade de Montagens Electro Navais.

Isabel Namora, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Figueira da Foz:

Faz saber que por sentença proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência da requerida SOMENIC � Sociedade de Monta-
gens Electro Navais, identificação fiscal n.º 500996261, com domi-
cílio na Estrada de Coimbra, bloco 1, fracção J, rés-do-chão, 3080 Fi-
gueira da Foz, tendo sido fixado em 10 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Alexandre Ribeiro
Gomes, identificação fiscal n.º 172489288, com endereço na Ave-
nida de Fernão de Magalhães, 9, 4.º, 3000-175 Coimbra.

21 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito (de turno), Isabel
Namora. � O Oficial de Justiça, Jorge Santos. 3000110462

Anúncio

Processo n.º 100/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de

Coimbra e outro(s).
Requerida � MOMELIC � Montagem, Manutenção Eléctrica Indust.

Leonor Gusmão, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Figueira da Foz:

Faz saber que por sentença de 17 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida MOMELIC �
Montagem, Manutenção Eléctrica Indust., identificação fiscal
n.º 500910715, com domicílio no Bairro da Estação, Tavarede,
3080 Figueira da Foz, tendo sido fixado em 10 dias, contados da pu-
blicação 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. José Alexandre Ribeiro
Gomes, identificação fiscal n.º 172489288, com endereço na Ave-
nida de Fernão de Magalhães, 9, 4.º, 3000-175 Coimbra.

18 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. �
O Oficial de Justiça, Jorge Santos. 3000110455

Anúncio

Processo n.º 459/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Franco Vago � Transitários (Lisboa), L.da, e outro(s).
Requerida � Transifoz Logística e Serviços, L.da

Leonor Gusmão, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
da Figueira da Foz:

Faz saber que por sentença de 17 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Transifoz Lo-
gística e Serviços, L.da, identificação fiscal n.º 504448005, com
domicílio na Morraceira, São Pedro, 3080 Figueira da Foz, tendo
sido fixado em 10 dias, contados da publicação do competente anún-
cio 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. José Alexandre Ribeiro
Gomes, identificação fiscal n.º 172489288, com endereço na Ave-
nida de Fernão de Magalhães, 9, 4.º, 3000-175 Coimbra.

18 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. �
O Oficial de Justiça, Jorge Santos. 3000110457

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 4541/03.0TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Barroso e Leite, L.da

Pedro Rodrigues, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida Barroso e Leite,
L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 501990321, com domicílio
na Rua dos Pombais, Guardizela, 4800 Guimarães, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-
-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Junho de 2003.

27 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Pedro Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, Júlio José Duarte. 3000109564

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 3469/03.8TBLRA.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A., e outro(s).
Requerido � Jorge dos Santos e outro(s).

Faz-se saber que por sentença de 9 de Julho de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Jorge dos
Santos, estado civil: desconhecido, nacional de Portugal, bilhete de
identidade n.º 1500435, emitido em 6 de Julho de 1994 por Lisboa,
com domicílio na Rua da Cooperativa, 2, São Romão, 2410-
-250 Leiria, e Laura Rosa Rodrigues dos Santos, casada, nascida em
20 de Novembro de 1941, natural da freguesia de Arrabal, concelho
de Leiria, bilhete de identidade n.º 2449155, emitido em 27 de Se-
tembro de 1999 por Leiria, com domicílio na Rua da Cooperativa,
2, São Romão, 2410-256 Leiria, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados 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. Armando Pereira Lopes,
com endereço na Rua de Tomar, 77, 1.º, A, 2410-186 Leiria.

11 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Anabela Silva. �
A Oficial de Justiça, Isabel Miguel. 1000231120

13.ª VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 12 533-AA/1994.
Prestação de contas (liquidatário).

A Dr.ª Maria Isabel Duarte Vale Calheiros, juíza de direito deste
Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as con-
tas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

11 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Isabel Duarte
Vale Calheiros. � O Oficial de Justiça, Rui Miguel Granja.

3000110696
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TRIBUNAL DA COMARCA DE OLHÃO

Anúncio

A Dr.ª Telma Capa de Brito, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Olhão:

Faz saber que nos autos de falência n.º 680/03.5TBOLH, que cor-
rem os seus termos no 3.º Juízo do Tribunal da Comarca de Olhão,
em que é requerente Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A., com
sede na Rua de Tomás da Fonseca, Edifício GALP, 1, em Lisboa,
identificação de pessoa colectiva n.º 500697370, representada pela
mandatária judicial Dr.ª Isabel Amado, advogada, com escritório no
Edifício GALP, Rua de Tomás da Fonseca, 1600-209 Lisboa, e re-
querida ELCEAL � Lubrificantes, Combustíveis e Estações de Ser-
viço do Algarve, L.da, pessoa colectiva n.º 503912123, com sede no
Loteamento Industrial de Olhão, lotes 160/161, apartado 81, em
Olhão, entrado na Secretaria no dia 20 de Junho de 2003, são cita-
dos todos os credores da requerida para, no prazo de 10 dias, finda a
dilação de 10 dias, a contar da data da segunda e última publicação
do anúncio, deduzirem oposição, justificarem sumariamente o seu
crédito, assim como proporem qualquer providência diferente da re-
querida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de pro-
va de que disponham, tudo nos termos do artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF, devendo ainda juntar documentos.

25 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Telma Capa de
Brito. � O Oficial de Justiça (escrivão-adjunto), Acácio José Tei-
xeira Silva. 1000231126

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALENÇA

Anúncio

Processo n.º 621/03.0TBVLN.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � VALMECÂNICA � Equipamentos Industriais, L.da

São citados os credores de VALMECÂNICA � Equipamentos
Industriais, L.da, sociedade por quotas, com sede na Zona Industrial
de São Pedro da Torre, Valença, 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 25 de Junho de 2003.

2 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Alfredo Fernando D.
Bastos. � O Oficial de Justiça, Agostinho Sousa. 3000109224

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

Anúncio

Processo n.º 2228/03.2TBVCT.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Minho,

C. R. L.
Requerido � José Loureiro Ribeiro.

A Dr.ª Carla Flora Figueiredo, juíza de direito do 3.º Juízo de Com-
petência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Viana do
Castelo:

Faz saber que por sentença de 2 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido José Loureiro
Ribeiro, casado, residente na Rua de Brás de Abreu Soares, lugar do
Cabedelo, freguesia de Darque, 4900 Viana do Castelo, 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. Secundino Cantinho, casa-
do, licenciado em Gestão de Empresas, com escritório na Rua do
Prior do Crato, 8, 2.º, 4900 Viana do Castelo.

4 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Carla Flora Figuei-
redo. � O Oficial de Justiça, Francisco Cerqueira Ribeiro.

3000110468

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 269/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco BPI, S. A.
Requerido � Daniel Gomes Pereira, residente na Rua da Liberdade,

72-C, Cova da Piedade, Almada.

O Dr. Virgílio Meireles, juiz de direito de turno ao 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 5 de Fevereiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Daniel
Gomes Pereira, residente na Rua da Liberdade, 72-C, Cova da Pieda-
de, Almada, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

21 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Virgílio Meireles. �
O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000110850

Anúncio

Processo n.º 596/03.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Sika Portugal � Produtos Construções Indústria, S. A.
Requerida � CASB � Estudos e Construções, L.da

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 da requerida CASB � Estu-
dos e Construções, L.da, com domicílio na Rua do Professor Doutor
Jorge Mineiro, 30-A, 2745-572 Barcarena, 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-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 4 de Junho de 2003.

17 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000110489

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 49/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Manuel Adelino Chaves Santos Carvalho.
Presidente da comissão de credores � FESPAL � Alumínios e Fer-

ragens, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 20 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerente Manuel Ade-
lino Chaves Santos Carvalho, com domicílio na Avenida de Mouzinho
da Silveira, 31, 11.º, A, Maia, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos 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. Secundino Manuel Miranda
Cantinho, com endereço na Rua do Vilarinho, 12, 1.º, 4900 Viana
do Castelo.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000110460

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 279/03.6TYVNG.
Falência (requerida).
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Requerente � Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A.
Requerida � Idalina Mota Perdigão Silva.

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 Idalina Mota
Perdigão Silva, residente na Rua Monte de Judeus, 50, 4050-
-410 Porto, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 29 de Abril de 2003.

13 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000110547

Anúncio

Processo n.º 76/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Rinaldo Cresta e outro(s).

São citados os requeridos Rinaldo Cresta e Maria de Fátima Silva
Guimarães Oliveira Cresta, residentes na Travessa da Corredoura, 197,
44300 Oliveira do Douro, 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, oposição,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham, con-
forme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF, nos pre-
sentes autos, que deram entrada na Secretaria em 4 de Fevereiro de
2003.

No mesmo prazo deverão juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes 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 si, sendo casados, documento comprovativo do
casamento e do respectivo regime de bens, a relação de bens que
detenham em regime de arrendamento, aluguer ou locação financei-
ra ou venda com reserva de propriedade e cópia das três últimas
declarações do IRS, ficando ainda advertidos de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial, nos termos do disposto no ar-
tigo 235.º do Código de Processo Civil, e que os prazos referidos são
contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais, e termi-
nando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados transfe-
re-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte, e que os duplicados da
petição inicial se encontram à disposição dos citandos no 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.

25 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva. 1000231122

Anúncio

Processo n.º 191/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Santos & Monteiro, L.da

Requerido � Rogério de Araújo Lopes, residente na Rua de Fontes
Pereira de Melo, 58-B, Ermesinde.

É citado o requerido Rogério de Araújo Lopes, residente na Rua
de Fontes Pereira de Melo, 58-B, Ermesinde, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 30 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da segunda e última publicação do competente anúncio, dedu-
zir, querendo, oposição, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponha, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF, nos presentes autos, que deram entrada na Secretaria em
26 de Março de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes 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 si, sendo casado, documento comprovativo do
casamento e do respectivo regime de bens, a relação de bens que
detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira
ou venda com reserva de propriedade e cópia das três últimas decla-
rações do IRS, ficando ainda advertido de que é obrigatória a cons-

tituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são contí-
nuos, não se suspendendo durante as férias judiciais, e terminando 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 da citanda no 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia.

2 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000110544

Anúncio

Processo n.º 32/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão financeira da Segurança Social.
Requeridas � Reeves Confecções, S. A., e Reeves � Revestimen-

tos, S. A.

São notificados os credores das requeridas Reeves Confecções,
S. A., identificação fiscal n.º 504066706, com sede na Rua do Co-
mendador Brandão, Calves, Beiriz, 4495-357 Beiriz, e Reeves � Re-
vestimentos, S. A., identificação fiscal n.º 503884162, com sede na
Rua do Comendador Brandão, Calves, Beiriz, 4495-357 Beiriz, de
que, por despacho de 2 de Julho de 2003, foi designado o dia 22 de
Setembro de 2003, pelas 10 horas e 40 minutos, para a realização
da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua
o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
30 de Janeiro de 2002 e o seu duplicado encontra-se à disposição de
quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

2 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � O Oficial de Justiça, António Manuel Peixoto.

3000110585

Anúncio

Processo n.º 33/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � Reeves Imobiliária, S. A.

São notificados os credores da requerida Reeves Imobiliária, S. A.,
identificação fiscal n.º 500228744, com sede na Rua do Comenda-
dor Brandão, Calves, Beiriz, 4495-357 Beiriz, de que, por despacho
de 2 de Julho de 2003, foi designado o dia 22 de Setembro de 2003,
pelas 10 horas, para a realização da assembleia de credores no edifí-
cio deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do
CPEREF.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
30 de Janeiro de 2002 e o seu duplicado encontra-se à disposição de
quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

2 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � O Oficial de Justiça, António Manuel Peixoto.

3000110587

Anúncio

Processo n.º 383/03.0TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Jal Frio Portuguesa � Eq. Hotel. Similares, L.da

Credor � Jal Frio, S. L., e outro(s).

São citados os credores de Jal Frio Portuguesa � Eq. Hotel. Simi-
lares, L.da, com sede na Rua de José Ramos Maia, lote 12, Varziela,
Vila do Conde, 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 13 de Junho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000110451
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de operário altamente qualificado � ope-
rário principal � operador de estações elevatórias.

Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, por meu
despacho de 17 de Julho de 2003, foram nomeados para os lugares
de operário altamente qualificado � operário principal � operador
de estações elevatórias, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 41.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável
às autarquias por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, os candidatos Francisco Augusto da Conceição Botelho, Fran-
cisco Revés Colaço e João António Rodrigues Mestre, aprovados no
concurso em epígrafe, aberto por aviso desta Câmara Municipal de
27 de Março de 2003, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 96, de 24 de Abril de 2003.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião. 1000231127

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso de nomeação

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão de Recursos Endógenos

Torna-se público que, por meu despacho de 10 de Julho de
2003, nomeei, para ocupar o lugar de chefe da Divisão de Recursos
Endógenos, do grupo de pessoal dirigente, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, em comissão de serviço, o único candidato apro-
vado, Orlando António de Sousa Gomes, em concurso aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 38, de 14 de
Fevereiro de 2003, cuja lista de classificação final definitiva foi ho-
mologada por meu despacho de 27 de Junho de 2003 corrente.

O candidato foi nomeado por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 10 de Julho corrente.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 3000110601

CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de trolha

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal datado de 4 de Julho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de trolha,
existente no quadro de pessoal desta Câmara Municipal, escalão 1,
índice 139.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do lugar posto agora a concurso e dos que vierem a vagar no prazo
de um ano.

3 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 1/90, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Carregal
do Sal.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, escalão 1, índice 139, sendo o vencimen-
to de 431,36 euros, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os candidatos terão que estar habilitados com a
escolaridade obrigatória, de harmonia com a respectiva ida-
de, e comprovada formação ou experiência profissional ade-
quada ao exercício da respectiva profissão, de duração não
inferior a dois anos, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � Forma e prazo de candidatura:
8.1 � Prazo � 15 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento, elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entre-
gue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal, Praça do
Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, dele devendo
constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência, código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os concorren-
tes considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou
que possam ser susceptíveis de constituírem critério de pre-
ferência legal.

9 � Os candidatos devem ainda declarar no seu requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a que
se referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados obrigatoriamente dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade, do cartão de contribuinte, certificados ou ou-
tros documentos idóneos equivalentes referentes às habilitações, de
acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, e curriculum vi-
tae, sob pena de exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar

são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos teóricos;
b) Prova prática de conhecimentos;
c) Avaliação curricular;
d) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita e
com a duração de trinta minutos, será graduada de 0 a 20 valores e
versará sobre o seguinte:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico
de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Fre-
guesias (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro);
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Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações posteriores).

13.2 � A prova prática de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de trinta minutos, será graduada de 0 a 20 valores e consistirá na
execução de trabalhos de alvenaria e reboco.

13.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional. Serão considerados e
ponderados os seguintes factores: habilitações académicas, forma-
ção profissional e experiência profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, sendo apreciados e ponderados os seguintes factores: sentido
de iniciativa e responsabilidade, motivação para a função, interesse
pela valorização e actualização profissional.

13.5 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores, e a fórmula de
classificação final consta da acta da reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores
a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Atílio dos Santos Nunes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.

Vogais efectivos:

Dr. Vasco Jorge Matias Antunes de Almeida, vice-presi-
dente da Câmara, e engenheiro Luís Alberto Ribeiro de
Figueiredo, chefe de Divisão de Obras Municipais, em
regime de substituição, do quadro privativo desta Câma-
ra Municipal.

Vogais suplentes:

Maria Lucinda dos Santos Lopes Soares de Albergaria
Antunes, chefe de Divisão Administrativa e Financeira,
e António Manuel Ribeiro, técnico superior de 1.ª clas-
se, ambos do quadro privativo desta Câmara Municipal.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

19 � 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.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Atílio do Santos
Nunes. 3000110436

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de porta-miras

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal datado de 4 de Julho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de
porta-miras, existente no quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, escalão 1, índice 134.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do lugar posto agora a concurso e cessa com o preenchimento da
mesma.

3 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 4/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Carregal
do Sal.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, escalão 1, índice 134, sendo o vencimen-
to de 415,84 euros, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os candidatos terão que estar habilitados com a es-
colaridade obrigatória, de harmonia com a respectiva idade, e
comprovada formação ou experiência profissional adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a
um ano, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Forma e prazo de candidatura:
8.1 � Prazo � 15 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento, elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entre-
gue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal, Praça do
Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, dele devendo
constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência, código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante a referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os concorren-
tes considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou
que possam ser susceptíveis de constituírem critério de pre-
ferência legal.

9 � Os candidatos devem ainda declarar no seu requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a que
se referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, certificados ou
outros documentos idóneos equivalentes referentes às habilitações,
de acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, e curriculum
vitae, sob pena de exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar

são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos teóricos;
b) Prova prática de conhecimentos;
c) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita,
terá a duração de uma hora, será graduada de 0 a 20 valores e versa-
rá sobre o seguinte:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);
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Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores).

13.2 � A prova prática de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de trinta minutos, será graduada de 0 a 20 valores e consistirá
em estacionar correctamente o aparelho de topografia, verificando
os níveis do mesmo, bem como definir quais os pontos notáveis
mínimos que julguem necessários para elaboração de determinado
levantamento.

13.3 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, sendo apreciados e ponderados os seguintes factores: sentido
de iniciativa e responsabilidade, motivação para a função, interesse
pela valorização e actualização profissional.

13.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam da acta da reunião do júri, sendo facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores, e a fórmula de
classificação final consta da acta da reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores
a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Atílio dos Santos Nunes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.

Vogais efectivos:

Dr. Vasco Jorge Matias Antunes de Almeida, vice-presi-
dente da Câmara, e engenheiro Luís Alberto Ribeiro de
Figueiredo, chefe de Divisão de Obras Municipais, em
regime de substituição, do quadro privativo desta Câma-
ra Municipal.

Vogais suplentes:

Maria Lucinda dos Santos Lopes Soares de Albergaria
Antunes, chefe de Divisão Administrativa e Financeira,
e António Manuel Ribeiro, técnico superior de 1.ª clas-
se, ambos do quadro privativo desta Câmara Municipal.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

19 � 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.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Atílio do Santos
Nunes. 3000110438

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior (estagiário)

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal datado de 4 de Julho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, con-
curso externo para ingresso na carreira de técnico superior
(estagiário) � licenciatura em Português/História � ramo de Defe-
sa do Património e Dinamização Cultural, existente no quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, escalão 1, índice 315.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do lugar posto agora a concurso e cessa com o preenchimento do
mesmo.

3 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho: funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com autono-
mia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básicas ao nível da licen-
ciatura.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho.

5 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho e toda
a área do município de Carregal do Sal.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, escalão 1, índice 315, sendo o vencimen-
to de 977,54 euros, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � licenciatura em Português/História � ramo de De-
fesa do Património e Dinamização Cultural.

8 � Forma e prazo de candidaturas:
8.1 � Prazo � 15 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento, elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entre-
gues pessoalmente na Secção Recursos Humanos, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal, Praça do
Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, dele devendo
constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência, código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante a referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os concorren-
tes considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou
que possam ser susceptíveis de constituírem critério de pre-
ferência legal.

9 � Os candidatos devem ainda declarar no seu requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a que
se referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, certificados ou
outros documentos idóneos equivalentes referentes às habilitações,
de acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, e curriculum
vitae, sob pena de exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar

são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos teóricos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita e
com a duração de uma hora, será graduada de 0 a 20 valores e ver-
sará sobre o seguinte:

Constituição da República Portuguesa, aprovada pela Lei Cons-
titucional n.º 1/2001;
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Princípios gerais de acção a que devem obedecer os serviços e
organismos da Administração Pública na sua actuação face
ao cidadão � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores);

Bases da política e do regime de protecção e valorização do
património cultural � Lei n.º 107/001, de 8 de Setembro.

13.2 � A avaliação curricular, graduada de 0 a 20 valores, visa
avaliar as aptidões dos candidatos na área para que o concurso é
aberto com base na análise do respectivo currículo profissional. Se-
rão consideradas e ponderadas as habilitações literárias, a formação
profissional e a experiência profissional.

13.3 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, sendo apreciados e ponderados os seguintes factores: sentido
de iniciativa e responsabilidade, motivação para a função, interesse
pela valorização e actualização profissional.

13.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam da acta da reunião do júri, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores e a fórmula da
classificação final consta da acta da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores
a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Atílio dos Santos Nunes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.

Vogais efectivos:

Dr. Vasco Jorge Matias Antunes de Almeida, vice-presi-
dente da Câmara, e Dr.ª Ana Marília Sousa de Sá An-
drade Ferreira Moura Pêga, técnica superior de serviço
social (assessora principal) do quadro privativo desta
Câmara Municipal.

Vogais suplentes:

Dr. António Óscar de Almeida e Paiva, vereador, e enge-
nheiro Luís Alberto Ribeiro de Figueiredo, chefe de Di-
visão de Obras Municipais, em regime de substituição.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

19 � 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.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Atílio dos Santos
Nunes. 3000110440

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de serralheiro civil

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal datado de 4 de Julho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, con-

curso externo de ingresso para provimento de um lugar de serralhei-
ro civil, existente no quadro de pessoal desta Câmara Municipal, es-
calão 1, índice 139.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do lugar posto agora a concurso e cessa com o preenchimento do
mesmo.

3 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 1/90, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1990.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Carregal
do Sal.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, escalão 1, índice 139, sendo o vencimen-
to de 431,36 euros, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os candidatos terão que estar habilitados com a
escolaridade obrigatória, de harmonia com a respectiva ida-
de, e comprovada formação ou experiência profissional ade-
quada ao exercício da respectiva profissão, de duração não
inferior a dois anos, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � Forma e prazo de candidatura:
8.1 � Prazo � 15 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento, elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entre-
gues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal, Praça do
Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, dele devendo
constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência, código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante a referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os concorren-
tes considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou
que possam ser susceptíveis de constituírem critério de pre-
ferência legal.

9 � Os candidatos devem ainda declarar no seu requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a que
se referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade, do cartão de contribuinte, certificados ou ou-
tros documentos idóneos equivalentes referentes às habilitações, de
acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, e curriculum vi-
tae, sob pena de exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar

são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos teóricos;
b) Prova prática de conhecimentos;
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c) Avaliação curricular;
d) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita,
tem a duração de uma hora, será graduada de 0 a 20 valores e versa-
rá sobre o seguinte:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores).

13.2 � A prova prática de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de quarenta e cinco minutos, será graduada de 0 a 20 valores e
consistirá na execução de um peça em ferro mediante um desenho
fornecido aos candidatos.

13.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional. Serão considerados e
ponderados os seguintes factores: habilitações académicas, forma-
ção profissional e experiência profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, sendo apreciados e ponderados os seguintes factores: sentido
de iniciativa e responsabilidade, motivação para a função, interesse
pela valorização e actualização profissional.

13.5 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam da acta da reunião do júri, sendo facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores e a fórmula de
classificação final consta da acta da reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores
a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Atílio dos Santos Nunes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.

Vogais efectivos:

Dr. Vasco Jorge Matias Antunes de Almeida, vice-presi-
dente da Câmara, e engenheiro Luís Alberto Ribeiro de
Figueiredo, chefe de Divisão de Obras Municipais, em
regime de substituição, do quadro privativo desta Câma-
ra Municipal.

Vogais suplentes:

Maria Lucinda dos Santos Lopes Soares de Albergaria
Antunes, chefe de Divisão Administrativa e Financeira,
e António Manuel Ribeiro, técnico superior de 1.ª clas-
se, ambos do quadro privativo desta Câmara Municipal.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

19 � 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.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Atílio dos Santos
Nunes. 3000110446

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de calceteiro

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de

Junho, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal datado de 4 de Julho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de calceteiro,
existente no quadro de pessoal desta Câmara Municipal, escalão 1,
índice 139.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do lugar posto agora a concurso e dos que vierem a vagar no prazo
de um ano.

3 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 38/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

4 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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.

5 � Local de trabalho � em toda a área do município de Carregal
do Sal.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o que corresponde
ao lugar posto a concurso, escalão 1, índice 139, sendo o vencimen-
to de 431,36 euros, e as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-
te concurso todos os candidatos que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os candidatos terão de estar habilitados com a es-
colaridade obrigatória, de harmonia com a respectiva idade,
e comprovada formação ou experiência profissional adequa-
da ao exercício da respectiva profissão, de duração não infe-
rior a dois anos, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Forma e prazo de candidatura:
8.1 � Prazo � 15 dias úteis a contar da data da publicação deste

aviso na 3.ª série do Diário da República.
8.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas em re-

querimento, elaborado em folhas normalizadas, de cor branca ou azul,
de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entre-
gues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal, Praça do
Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, dele devendo
constar:

a) Identificação completa dos candidatos (nome, estado civil,
data de nascimento, naturalidade, filiação, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal, residência, código
postal);

b) Habilitações legalmente exigidas para o desempenho do
cargo;

c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação
do respectivo concurso, mediante referência ao número,
série e data do Diário da República onde se encontra pu-
blicado este aviso;

d) Referência a quaisquer outros elementos que os concorren-
tes considerem relevantes na apreciação do seu mérito ou
que possam ser susceptíveis de constituírem critério de pre-
ferência legal.

9 � Os candidatos devem ainda declarar no seu requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos a que
se referem as alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do já citado
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: fotocópia do
bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, certificados ou
outros documentos idóneos equivalentes referentes às habilitações,
de acordo com o exigido no n.º 7 supramencionado, e curriculum
vitae, sob pena de exclusão na falta destes.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação
de elementos complementares de prova.
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12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar

são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos teóricos;
b) Prova prática de conhecimentos;
c) Avaliação curricular;
d) Entrevista profissional de selecção.

13.1 � A prova de conhecimentos teóricos, de natureza escrita,
terá a duração de uma hora, será graduada de 0 a 20 valores e versa-
rá sobre o seguinte:

Quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações posteriores).

13.2 � A prova prática de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de sessenta minutos, será graduada de 0 a 20 valores, e consistirá
na execução de trabalho de calceteiro com o recurso a cubos de gra-
nito ou calcário.

13.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional. Serão considerados e
ponderados os seguintes factores: habilitações académicas, forma-
ção profissional e experiência profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção, graduada de 0 a
20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, sendo apreciados e ponderados os seguintes factores: sentido
de iniciativa e responsabilidade, motivação para a função, interesse
pela valorização e actualização profissional.

13.5 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam da acta da reunião do júri, sendo facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

14 � Classificação final � a classificação e ordenamento dos
candidatos será expressa na escala de 0 a 20 valores, e a fórmula de
classificação final consta da acta da reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 � Na classificação final serão considerados excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores
a 9,50 valores.

16 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

17 � As listas dos candidatos e de classificação final serão torna-
das públicas nos termos do preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º

18 � Composição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Atílio dos Santos Nunes, presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.

Vogais efectivos:

Dr. Vasco Jorge Matias Antunes de Almeida, vice-presi-
dente da Câmara, e engenheiro Luís Alberto Ribeiro de
Figueiredo, chefe de Divisão de Obras Municipais, em
regime de substituição, do quadro privativo desta Câma-
ra Municipal.

Vogais suplentes:

Maria Lucinda dos Santos Lopes Soares de Albergaria
Antunes, chefe de Divisão Administrativa e Financeira,
e António Manuel Ribeiro, técnico superior de 1.ª clas-
se, ambos do quadro privativo desta Câmara Municipal.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

19 � 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.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Atílio dos Santos
Nunes. 3000110449

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso DRH n.º 143/2003

Para os devidos efeitos torno público que, por despacho do vere-
ador dos recursos humanos de 9 de Abril de 2003, foi autorizada a
transferência do quadro dos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento de Cascais para o quadro de pessoal desta Câmara Mu-
nicipal, ao abrigo do artigo 25.º do 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, do técnico profissional de construção civil de
2.ª classe Manuel Lima Ramos, com efeitos à data de 1 de Maio de
2003.

24 de Junho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substi-
tuição e com subdelegação de competência), Madalena Ferreira.

3000110892

Aviso DRH n.º 144/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que foi nomeado, por despacho do vereador dos recur-
sos humanos de 25 de Junho de 2003, como médico veterinário
assessor principal o funcionário Luís Manuel Fernandes Pinto da Ro-
cha, na sequência de concurso interno de acesso limitado.

26 de Junho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substi-
tuição e com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

3000110894

Aviso DRH n.º 145/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que foi nomeada, por despacho do vereador dos recur-
sos humanos de 25 de Junho de 2003, como técnica superior de
relações públicas principal a funcionária Celeste Maria Cabral Ribei-
ro Abrantes, na sequência de concurso interno de acesso limitado.

26 de Junho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substi-
tuição e com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

3000110896

Aviso DRH n.º 146/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que foram nomeados como jardineiros principais os
funcionários Paulo Renato Bensabat Carvalho Frota e Aires Manuel
de Sá Almeida, por despacho do vereador de recursos humanos de
30 de Junho de 2003.

1 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substitui-
ção e com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

3000110901

Aviso DRH n.º 147/2003

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que, por despacho do vereador de recursos humanos de
30 de Junho de 2003, foram nomeados como desenhadores princi-
pais os funcionários Rui Manuel Rodrigues Vasques e Miguel Lou-
renço Miranda da Silva.

30 de Junho de 2003. � A Directora do Departamento de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substi-
tuição e com subdelegação de competência), Madalena Ferreira.

3000110900

Aviso DRH n.º 148/2003

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 27 de
Junho de 2003 do vereador dos recursos humanos, foi nomeado, ao
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abrigo do disposto do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do
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, João Car-
los Rosado Dantas como chefe da Divisão de Gestão Urbanística da
Zona Oeste, em regime de comissão de serviço, pelo período de três
anos, com efeitos à data do despacho.

3 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substitui-
ção e com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

3000110899

Aviso DRH n.º 149/2003

Abertura de concurso interno geral para provimento do
cargo de chefe de divisão municipal da Divisão de Trân-
sito e Gestão do Espaço Público.

1 � Nos termos do disposto nas alíneas a) a c) do n.º 2 do ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e artigos 1.º
e 6.º do mesmo diploma, conjugado com os artigos 27.º 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, subsidiariamente apli-
cável por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, torna-
-se público que, por despacho do vereador de recursos humanos de
7 de Maio de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
o concurso referenciado em epígrafe.

a) Vagas a preencher e prazo de validade � uma vaga, sendo o
concurso válido por um ano.

b) Remuneração base � correspondente a  2362,96 euros, acres-
cida de despesas de representação no valor de 181,94 euros e de
subsídio de refeição.

c) Local de trabalho � serviços municipais da Câmara Municipal
de Cascais.

d) Conteúdo funcional genérico � o conteúdo funcional do lugar
posto a concurso (chefe de divisão municipal) é o descrito no anexo
mapa I, a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, no âmbito das atribuições da Divisão de
Trânsito e Gestão do Espaço Público constantes do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais (ROSM), publicitado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 274, de 26 de Novembro de 1998,
designadamente: elaborar estudos de tráfego e de planos de circula-
ção, trânsito e parqueamento em apoio às actividades de planea-
mento e licenciamento urbanístico e com vista à permanente ade-
quação e melhoria das condições de funcionalidade do meio face à
dinâmica social e económica; colaborar na definição de alinhamen-
tos e das faixas de protecção a estabelecer com vista à qualificação
da rede viária municipal e elaborar estudos e projectos de reordena-
mento de intersecções viárias; no âmbito da gestão do espaço públi-
co: estudar e propor os critérios e parâmetros urbanísticos
enquadradores dos regulamentos municipais relativos a ocupação
precária da via pública, afixação de anúncios publicitários, implan-
tação e exploração de equipamentos e elementos de mobiliário ur-
bano, atendendo a critérios de funcionalidade, segurança e estética
urbana, elaborar estudos e projectos de reordenamento e qualifica-
ção dos espaços públicos em zonas urbanizadas da responsabilidade
municipal.

e) Métodos de Selecção:

Avaliação curricular (AC) � na avaliação curricular serão ava-
liadas as aptidões profissionais dos candidatos para o exercí-
cio de cargo dirigente, através da ponderação dos seguintes
factores:

a) Experiência profissional geral e específica (EP) � será
ponderado o desempenho efectivo de funções na área
de actividade para que o concurso se encontra aberto,
avaliado, designadamente, pela sua natureza e duração,
e experiência profissional específica;

b) Formação profissional (FP) � serão ponderadas as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional
relacionadas com a área funcional posta a concurso;

c) Habilitação académica de base (H) � será ponderado
o grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida.

A classificação da avaliação curricular resulta da apli-
cação da seguinte fórmula:

AC =
 5EP + 2FP + H

8

Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevista pro-
fissional de selecção será conduzida de modo a avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exer-
cício do cargo dirigente, através da comparação com um perfil
delineado de acordo com as seguintes características:

a) Capacidade para estabelecer objectivos/propostas or-
ganizacionais no âmbito do cargo a desempenhar;

b) Capacidade em estabelecer relações intra e interorga-
nizacionais numa perspectiva de desenvolvimento or-
ganizacional e de relações intergrupais;

c) Espírito de liderança;
d) Capacidade de argumentação e de afirmação.

A classificação final (CF), de 0 a 20 valores, resulta
da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 EPS + AC

2

Os critérios de apreciação e ponderação de avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

f) Composição do júri do concurso (conforme sorteio para cons-
tituição do júri realizado pela Secretaria de Estado da Administração
Pública e da Modernização Administrativa � acta n.º 193/2003, de
24 de Junho de 2003):

Presidente do júri � director municipal Dr. Luís António Neff
Fernandes.

1.º vogal efectivo � director do Departamento Estratégico e
Promoção do Desenvolvimento, em regime de substituição,
arquitecto Vítor Fernando Guerreiro Silva, que substitui o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � directora do Departamento de Habitação
e Acção Social, arquitecta Isabel Filomena Faria Gonçalves
Andrade Pinto Gonçalves.

1.º vogal suplente � directora do Departamento de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa de Pessoal,
Dr.ª Maria Madalena Frazão Lourenço Gonçalves Ferreira.

2.º vogal suplente � chefe da Divisão de Gestão Administrati-
va de Pessoal, Dr.ª Cláudia Lima Ferreira.

2 � São condições de admissão a concurso os requisitos gerais
constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

São igualmente condições de admissão a concurso os requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento do referido lugar
previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, ou seja, é necessário reunir cumulativamente os
seguintes requisitos:

a) Licenciatura adequada;
b) Integração em carreiras do grupo de pessoal técnico supe-

rior;
c) Quatro anos de experiência profissional em cargos inseri-

dos em carreiras do grupo de pessoal técnico superior,

ou que sejam detentores dos requisitos especiais constantes no ar-
tigo 6.º, n.º 2, alínea b), e n.º 7, do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

3 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento, com indicação do cargo e
concurso a que a candidatura diz respeito, mediante referência ao
número e data do Diário da República, 3.ª série, onde foi publica-
do, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Cascais, a ser
entregue em mão na Câmara Municipal de Cascais, na Secção de
Informação e Controle de Processos, sita na Praça de 5 de Outubro,
2754-501 Cascais, ou remetido, para o mesmo endereço, por cor-
reio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado para apresentação das candidaturas, donde constem os
seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacionali-
dade, naturalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, respectivo código postal e telefo-
ne);

Habilitações literárias, nomeadamente com especificação do grau
académico e área de formação;
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Situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vín-
culo, carreira e categoria que detém, tempo de serviço efec-
tivo na função pública, na carreira e na categoria);

Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a con-
curso;

Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever apre-
sentar por considerar relevantes para a apreciação do seu
mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, são liminarmente excluídos do concurso os candidatos que não
entreguem ou não façam constar do seu requerimento a declaração
de que possuem os requisitos legais de admissão a concurso.

Os requerimentos são obrigatoriamente acompanhados da seguin-
te documentação:

Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde conste,
nomeadamente, as funções que exerce e as que desempenhou
anteriormente e correspondentes períodos, bem como a for-
mação profissional, com indicação da duração das acções fre-
quentadas;

Fotocópia do bilhete de identidade;
Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada;
Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida pelo

serviço ao qual o candidato pertence, da qual conste, inequi-
vocamente, a existência de vínculo à função pública e o tem-
po de serviço prestado na categoria, na carreira e na função
pública, bem como o conteúdo funcional, com a especifica-
ção das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de tra-
balho que ocupa.

As habilitações profissionais devem ser comprovadas por do-
cumento autêntico ou autenticado, emitido pelas entidades promo-
toras das acções de formação, ou habilitações profissionais em cau-
sa.

4 � Os candidatos podem ser temporariamente dispensados da
apresentação inicial da prova documental, devendo, porém, declarar
nos respectivos requerimentos, sob compromisso de honra e em alí-
neas separadas, a situação em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos, sendo dispensada a apresentação de documentos
que constem nos processos individuais dos candidatos desta Câmara
Municipal.

4.1 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
4.2 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
5 � A lista de candidatos admitidos será afixada, para consulta,

no placard do Departamento de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, conforme as situações previstas no artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os candidatos serão opor-
tunamente notificados da data, hora e local de realização da entre-
vista profissional de selecção através de ofício, registado e com aviso
de recepção.

A publicação da lista de classificação final será feita nos termos
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 de Julho de 2003. � A Directora do Departamento de Recursos
Humanos e Modernização Administrativa (em regime de substitui-
ção e com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

3000110898

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Por despacho do presidente da Câmara de 1 de Julho de 2003:

Ricardo Manuel Pereira Ramalho � cessou funções no lugar de
secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do actual presidente
da Câmara, com efeitos a partir do dia 1 de Julho de 2003,
inclusive.

Victor José Rocha Pinto da Silva � nomeado, em regime de comis-
são de serviço, para o lugar de secretário do Gabinete de Apoio
Pessoal do actual presidente da Câmara, com efeitos a partir do
dia 1 de Julho de 2003, inclusive.

(Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Paulo Ramalheira
Teixeira. 3000110608

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário da carreira técnica superior (área
de engenharia civil) com vista ao provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe/engenheiro (ci-
vil) do quadro de pessoal desta autarquia.

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
8 de Julho de 2003, se encontra aberto concurso externo de ingres-
so para admissão de um estagiário para técnico superior (área de
engenharia civil) com vista ao provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe/engenheiro (civil), da carreira de engenheiro,
integrada no grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal
desta autarquia, afecto ao Departamento Técnico, o qual se rege pelas
seguintes disposições:

1 � Área funcional � engenharia civil.
2 � Área de recrutamento � de entre detentores de licenciatura

em Engenharia Civil, única formação que considero adequada ao lugar
a prover.

3 � Validade do concurso � válido apenas para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe/engenheiro civil, do qua-
dro de pessoal desta autarquia, caducando com o seu preenchimento.

4 � Prazo de abertura do concurso e de apresentação de candida-
turas � 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação no
Diário da República.

5 � Local de trabalho � município de Castelo de Paiva.
6 � Descrição breve do conteúdo funcional � de acordo com o

Despacho do SEALOT n.º 6871/2002, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril de 2002.

7 � Remuneração e condições de trabalho � durante o período
de estágio o candidato admitido será abonado do vencimento pre-
visto para o escalão 1 da categoria de estagiário da carreira técnica
superior, actualmente correspondente ao índice 315; após o ingres-
so na categoria de técnico superior de 2.ª classe o candidato será
remunerado de acordo com o previsto para o escalão 1 da respecti-
va categoria, actualmente correspondente ao índice 400; o candida-
to admitido terá ainda direito às demais regalias, benefícios sociais e
condições de trabalho aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � os enumerados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legal-

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis ao exercício da função e ter cumprido as leis da
vacinação obrigatória;

Especiais � os constantes do n.º 2 do presente aviso.

9 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar será
a prova de conhecimentos, a qual constará de uma vertente de na-
tureza prática e uma vertente de natureza teórica; a prova de co-
nhecimentos teóricos, com duração de sessenta minutos, terá a for-
ma escrita e constará de uma componente de conhecimentos gerais
e uma componente de conhecimentos específicos, cotadas cada uma
delas numa escala de 0 a 10 valores, e obedecerá ao seguinte progra-
ma de provas, aprovado por despacho do presidente da Câmara de
8 de Julho de 2003:

Conhecimentos gerais:

Regime de Faltas, Férias e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública;

Direitos e Deveres dos Trabalhadores da Função Pública;
Constituição da República Portuguesa;
Deontologia profissional;
Cultura geral;

Conhecimentos específicos:

Código do Procedimento Administrativo;
Organização dos Serviços Municipais;
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Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Muni-
cípios e das Freguesias, assim como das respectivas com-
petências;

Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização;
Regulamento de Segurança contra Incêndios;
Regulamento Municipal de Obras;
Regulamento Geral das Edificações Urbanas;
Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de

Edifícios e Pontes;
Regulamento das Características de Comportamento Tér-

mico dos Edifícios;
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-

-Esforçado;
Concepção/análise de projectos.

Legislação/bibliografia aplicável:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, 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, e Lei Constitucional
n.º 1/97, de 20 de Setembro;

Carta Ética � 10 Princípios Éticos da Administração Pública,
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Organização dos Serviços Municipais � publicações no apêndi-
ce n.º 28 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 23 de
Fevereiro de 2000, e no apêndice n.º 104 ao Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 199, de 28 de Agosto de 2001;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho;

Decreto-Lei n.º 414/98, de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 64/
90, de 21 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de
Setembro, Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/89, de
31 de Agosto, Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, Portaria
n.º 1063/97, de 21 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 409/98, de
23 de Dezembro;

Regulamento Municipal de Obras � publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 90, de 16 de Abril de 1996;

Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio;
Decreto-Lei n.º 445/89, de 30 de Dezembro;
Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961;
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 44 219, de 3 de Março de 1962;
Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 139/99, de 24 de Abril;
Decreto-Lei n.º 222/2000, de 9 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho;
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março;
Decreto-Lei n.º 164/2001, de 23 de Maio;
Decreto-Lei n.º 13/93, de 15 de Janeiro;
Decretos-Leis n.os 54/2002, 55/2002, 56/2002 e 57/2002, to-

dos de 11 de Março;
Decreto Regulamentar n.º 247/96, de 8 de Julho.

A classificação da prova escrita de conhecimentos teóricos será
obtida através da seguinte fórmula:

Pe =
 (2CE + CG)

1,5
em que:

Pe = classificação da prova escrita de conhecimentos;
CE = classificação dos conhecimentos específicos;
CG = classificação dos conhecimentos gerais.

A prova prática de conhecimentos específicos, a cotar numa es-
cala de 0 a 20 valores, terá a duração de quarenta e cinco minutos e
constará da concepção de um telhado de duas e quatro águas sobre a
planta do piso de cobertura fornecida.

A classificação final dos candidatos, a atribuir numa escala de 0 a
20 valores, será a obtida através da média aritmética simples dos
resultados obtidos na prova escrita de conhecimentos teóricos e na
prova prática de conhecimentos específicos; o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da
acta da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

10 � Candidaturas:
10.1 � Requerimento � as candidaturas deverão ser formaliza-

das mediante requerimento, dirigido ao presidente do júri do presen-
te concurso, e entregue directamente nos serviços desta autarquia ou
remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a
seguinte morada: Câmara Municipal de Castelo de Paiva, Largo do
Conde, Sobrado 4550-102 Castelo de Paiva, até ao último dia do
prazo estipulado no n.º 4, e do qual deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e respectivo serviço emissor, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, residência,
código postal e telefone);

b) Habilitações académicas e situação profissional;
c) Lugar a que se candidata, fazendo referência expressa ao

Diário da República onde for publicado o presente aviso;
d) Menção dos documentos anexos ao requerimento.

10.2 � Outros documentos � as candidaturas deverão ser instru-
ídas, obrigatoriamente, com documento comprovativo da posse dos
requisitos especiais de admissão (licenciatura indicada no n.º 2 do
presente aviso).

10.3 � Dispensa de documentos � os documentos comprovati-
vos da posse dos requisitos gerais a que alude o artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, à excepção do das habilitações
académicas, poderão ser inicialmente dispensados, devendo, neste
caso, os candidatos declarar, sob compromisso de honra e em alíne-
as separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um daqueles requisitos.

11 � A não entrega dos documentos exigidos dentro do prazo
referido no n.º 4 implica a exclusão do concurso, nos termos do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Local de afixação da relação de candidatos e da lista de

classificação final � átrio do edifício da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva.

14 � Composição do júri:

Lino da Silva Pereira, vice-presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

Aires Nery Esteves, director de departamento, o qual subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e
Adão Manuel Alves dos Santos, técnico superior de
2.ª classe/jurista.

Vogais suplentes:

Luís Manuel Carvalho Moreira, chefe de divisão, e Maria
da Conceição Ribeiro Teixeira, técnica superior de
2.ª classe/sociologia.

15 � Júri do estágio � o mesmo que o do concurso.
16 � Duração do estágio � o estágio é de carácter probatório,

com a duração de um ano, e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

17 � Avaliação e classificação final do estágio � traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâme-
tros constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, de acordo com a seguinte fórmula:

CFE =
 (3Cs) + (2Cre) + (0,5Fp)

4
em que:

CFE = classificação final do estágio;
Cs = classificação de serviço obtida durante o estágio;
Cre = classificação do relatório de estágio;
Fp = formação profissional obtida durante o estágio,
sendo os factores de apreciação cotados da seguinte forma:

Cs � obtida pelo somatório das pontuações obtidas nos
quatro parâmetros constantes da ficha de notação mo-
delo n.º 5 (avaliação inicial), estabelecendo-se a seguin-
te correspondência: A � 2,5 valores, B � 2 valores,
C � 1 valor;

Cre � o relatório de estágio será cotado numa escala de
0 a 20, de acordo com a opinião formada pelo júri acer-
ca do conteúdo e forma de apresentação do mesmo;
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Fp � será cotada numa escala de 0 a 20 valores e corres-
ponderá, observado aquele limite, ao somatório das se-
guintes pontuações:

a) Classificação final obtida no curso de formação
profissional a que alude o Despacho n.º 233/90,
de 27 de Dezembro de 1990, do Ministro do Pla-
neamento e da Administração do Território, pu-
blicado no Diário da República, n.º 16, de 19 de
Janeiro de 1991 � nas situações em que o curso
não se realize por motivos imputáveis à entidade
formadora, será atribuída a pontuação de 10 va-
lores aos estagiários;

b) Outros cursos � 0,5 valores por cada dia de ac-
ção.

Consideram-se aprovados os estagiários que obtenham classifica-
ção final do estágio não inferior a 14 valores.

18 � Candidatos com deficiência � nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Para os devidos efeitos deverão os candidatos com deficiência
declarar no respectivo requerimento de admissão a concurso, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de
deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo; deverão ainda os mesmos fazer menção de todos os
elementos necessários ao cumprimento do disposto no artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001 � capacidades de comunicação/expressão.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República, a Administração Pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

9 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Paulo Ramalheira
Teixeira. 3000110605

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Concursos externos de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos
do presidente da Câmara datados do dia 24 de Junho de 2003, se
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia se-
guinte ao da presente publicação no Diário da República, concursos
externos de ingresso para provimento de:

Referência 1 � um lugar de estagiário da carreira de técnico
superior (arquitecto);

Referência 2 � um lugar de operário qualificado (pedreiro).

2 � Tipo de concurso � externo de ingresso.
3 � Local de trabalho � concelho de Castelo de Vide.
4 � Conteúdo funcional:

Referência 1 � o constante do Despacho n.º 6871/2002, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78,
de 3 de Abril de 2002;

Referência 2 � o constante do Despacho n.º 1/90, do SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990.

5 � Área funcional:

Referência 1 � Divisão de Planeamento e Projectos;
Referência 2 � Divisão Técnica de Obras e Urbanismo.

6 � Legislação aplicável � aos presentes concursos são aplicá-
veis as regras constantes do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação à ad-
ministração local constante do 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 Decreto-Lei n.º 265/88 de 28 de
Julho.

7 � Prazo de validade � os presentes concursos esgotam-se com
o preenchimento das vagas colocadas a concurso.

8 � Vencimentos � são remunerados pelos índices correspon-
dentes do sistema retributivo da função pública, previsto no Decre-

to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que adaptou o Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, à administração local, e as
condições de trabalho e regalias sociais as vigentes para os funcio-
nários da administração local:

Referência 1 � actualmente índice 315;
Referência 2 � escalão 1, actualmente índice 139.

9 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação de can-
didaturas satisfaçam os requisitos constantes do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e:

Referência 1 � licenciatura em Arquitectura;
Referência 2 � escolaridade obrigatória e comprovada forma-

ção ou experiência profissional adequada ao exercício da res-
pectiva profissão, de duração não inferior a dois anos.

10 � (Referência 1) regime de estágio aplicável para ingresso na
carreira de arquitecto � o estágio obedece ao artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro.

10.1 � Tem carácter probatório, tem a duração de um ano e
deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de formação
directamente relacionados com as funções a exercer.

10.2 � A frequência do estágio será feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à função pública, e em regime de requisição, nos restantes.

10.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri de estágio, que terá a mesma composição do júri defini-
do para a selecção, serão feitas numa escala de 0 a 20 valores e com
base nas pontuações obtidas:

a) No relatório de estágio;
b) Na classificação de serviço obtida durante o período de es-

tágio;
c) Na classificação obtida em curso de formação profissional,

desde que possível a frequência do mesmo.

10.4 � Desde que aprovado com a classificação final não infe-
rior a 14 valores, o estagiário será provido, a título definitivo, no
lugar vago de arquitecto de 2.ª classe.

11 � O Júri dos concursos terá a seguinte composição:

Referência 1:

Presidente � António Manuel das Neves Nobre Pita, vice-
-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo � arquitecta Ana Margarida Arrieta
Mendonça Pestana, da Portalegre Polis, S. A.

2.º vogal efectivo � Clisante Jorge Pinheiro Gasalho,
chefe de Divisão Técnica Municipal de Obras e
Urbanismo.

Vogais suplentes:

António Manuel das Neves Nobre Pita, vice-presidente
da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e
Dr.ª Maria da Luz Correia Marmelo Chaves, chefe
da Divisão Administrativa e Financeira.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Referência 2:

Presidente � António Manuel das Neves Nobre Pita, vice-
-presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo � engenheiro Clisante Jorge Pi-
nheiro Gasalho, chefe de Divisão Técnica Munici-
pal de Obras e Urbanismo.

2.º vogal efectivo � Miguel dos Santos Penhasco
Calixto, operário qualificado principal (pedreiro).

Vogais suplentes:

Joaquim Pedro da Graça, operário qualificado princi-
pal (pedreiro), e Fernando Garcia Vinagre, operá-
rio qualificado principal (calceteiro).

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.
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12 � Os métodos de selecção são os seguintes:

Referência 1 � avaliação curricular, prova de conhecimentos
e entrevista profissional de selecção;

Referência 2 � prova de conhecimentos práticos e entrevista
profissional de selecção.

12.1 � Avaliação curricular (AC) (referência 1) � a determina-
ção da avaliação curricular será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

AC =
 HL + EP + FP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

12.2 � Entrevista profissional de selecção (referências 1 e 2) �
a entrevista profissional de selecção visa analisar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos e obedecerá aos seguintes critérios:

Excepcionalmente favorável � 19 a 20 valores;
Bastante favorável � 17 a 18 valores;
Favorável � 14 a 16 valores;
Satisfatória � 12 a 13 valores;
Razoável � 10 a 11 valores;
Pouco satisfatória � 8 a 9 valores;
Insatisfatória � 6 a 7 valores;
Desfavorável � 4 a 5 valores;
Completamente desfavorável � 0 a 3 valores.

12.3 � Prova prática (referência 2) � a prova prática terá a
duração de quinze a trinta minutos e versará uma componente prá-
tica relacionada com as funções a desempenhar, e será classificada
de 0 a 20 valores, da seguinte forma:

a) Muito bem executada � 16 a 20 valores;
b) Bem executada � 13 a 15 valores;
c) Razoavelmente executada � 10 a 12 valores;
d) Executada com algumas deficiências � 6 a 9 valores;
e) Executada com muitas deficiências � 1 a 6 valores;
f) Não executada � 0 valores.

12.4 � Prova de conhecimentos (referência 1) � a prova de
conhecimentos gerais e específicos será de natureza teórica e de forma
oral.

O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos métodos
de selecção a que se refere o n.º 10 deste aviso (CF = classificação
final) será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os
que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e efectuado de
acordo com a seguinte fórmula:

Referência 1:

CF =
 PC + EPS + AC

3

Referência 2:

CF =
 PP + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos;
PP = prova prática;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Os critérios de avaliação e ponderação dos métodos de selecção,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam das actas das
reuniões do júri.

13 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos do-
cumentos em que assentam as decisões do júri desde que as solici-
tem.

14 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Castelo de Vide, podendo ser remetido pelo
correio, até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, por

carta registada com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de
Castelo de Vide, Rua de Bartolomeu Álvares da Santa, 7320 Castelo
de Vide, ou entregue pessoalmente na Secção de Pessoal, dele de-
vendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero, data de emissão, validade do bilhete de identidade e
serviço que o emitiu, número fiscal de contribuinte, resi-
dência e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com indica-

ção do Diário da República em que foi publicado o pre-
sente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em
consideração se devidamente comprovados.

14.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

Referência 1:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e do
cartão de contribuinte fiscal;

b) Curriculum vitae detalhado, donde constem as habili-
tações literárias, a experiência profissional, com a in-
dicação das funções com maior interesse para o lugar
a que se candidata, a formação complementar e quais-
quer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para aprecia-
ção do seu mérito, juntando prova dos mesmos;

Referência 2:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de con-
tribuinte e do certificado de habilitações literárias;

b) Declaração comprovativa da experiência profissional
adequada ao exercício da respectiva profissão, de dura-
ção não inferior a dois anos.

É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos gerais, bastando a declaração dos candidatos, sob compro-
misso de honra, no próprio requerimento.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

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, será afixada
no edifício dos Paços do Concelho. Os candidatos excluídos serão
notificados nos termos do artigo 34.º do citado decreto-lei.

17 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local de aplicação dos métodos de selecção, nos termos do artigo 35.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

19 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2002,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra para a Igualdade, declara-se, 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 no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

20 � Será igualmente observado o disposto no Decreto-Lei n.º 23/
2001, de 3 de Fevereiro, devendo o candidato declarar no requeri-
mento o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.

25 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Grincho Ribeiro. 1000229066

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 32/03-RH

1 � Nos termos do artigo 27.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, torna-se público que, por meu despacho datado de
15 de Julho de 2003, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso, concursos
externos de ingresso para admissão de três estagiários com vista ao
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provimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Felgueiras:

1.1 � Técnico superior de 2.ª classe (psicologia), do grupo de
pessoal técnico superior � dois lugares.

1.2 � Técnico superior de 2.ª classe (animação sócio-educativa),
do grupo de pessoal técnico superior � um lugar.

Os estágios têm carácter probatório, com a duração não inferior
a um ano e obedecerão às regras constantes do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

O provimento definitivo nas categorias de técnico superior de
2.ª classe fica dependente da avaliação que vier a ser efectuada pelo
júri a constituir nos termos da lei.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � podem candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para apresentação
de candidaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/98, de 25 de Junho, designada-
mente:

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.

2.2 � Requisitos especiais:
2.2.1 � Técnico superior estagiário (psicologia) � possuir a li-

cenciatura em Psicologia.
2.2.2 � Técnico superior estagiário (animação sócio-educativa) �

possuir a licenciatura em Animação Sócio-Educativa.
3 � Remuneração e condições de trabalho: 

Técnico superior estagiário (psicologia) e técnico superior es-
tagiário (animação sócio-educativa) � os candidatos selec-
cionados serão remunerados pelo escalão 1, índice 315, a que
corresponde o vencimento de 977,54 euros.

As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

4 � Conteúdo funcional:
4.1 � Técnico superior estagiário (psicologia) � o constante do

Despacho n.º 9160/2001, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 101, de 2 de Maio.

4.2 � Técnico superior estagiário (animação sócio-educativa) �
funções de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos
e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado,
executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-
formar a decisão superior, requerendo uma especialização e forma-
ção básica no âmbito da licenciatura em Animação Sócio-Educativa.

5 � Local de trabalho � município de Felgueiras.
6 � Prazo de validade � os concursos são válidos para provi-

mento dos lugares postos a concurso e cessam com o seu preenchi-
mento.

7 � Composição do júri:

Técnico superior estagiário (psicologia) e técnico superior es-
tagiário (animação sócio-educativa):

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, vereador, e enge-
nheiro José António Barbieri Cardoso, director do
Departamento de Planeamento.

Vogais suplentes:

Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçalves, chefe
da Divisão Sócio-Cultural, e Dr.ª Emília Maria Fer-
reira de Sousa, chefe da Divisão Administrativa do
Departamento de Administração Geral.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
primeiro vogal efectivo.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
por prova de conhecimentos, com carácter eliminatório, e entre-
vista profissional de selecção.

8.1 � Programa das provas � a prova de conhecimentos, que
tem por fim avaliar o nível de conhecimentos académicos e profis-
sionais dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da função,
consistirá em:

8.1.1 � Técnico superior estagiário (psicologia) � na realização
de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproximada de vinte
minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com a organiza-
ção e gestão das autarquias; princípios éticos; Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e
Local; Regime de Férias Faltas e Licenças; conselhos municipais de
educação e o processo de elaboração da carta educativa, transferin-
do competências para as autarquias; Lei Quadro da Educação Pré-
-Escolar; normas que regulam as comparticipações familiares; Esta-
tuto dos Jardins-de-Infância; regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos agrupamen-
tos; ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede
nacional de educação pré-escolar e definição do respectivo sistema
de organização e financiamento; horário dos estabelecimentos de
educação pré-escolar; rendimento mínimo garantido; regulamento dos
projectos piloto experimentais de acção social; rendimento míni-
mo/lei quadro/regulamentação; programa de apoio à implementação
da rede social; Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo;
Regime Geral das Políticas de Prevenção e Redução de Riscos e
Minimização de Danos; rede social.

Legislação base necessária:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Carta Ética � 10 Princípios Éticos da Administração Pú-
blica, da Presidência do Conselho de Ministros, Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro;
Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro;
Despacho conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio;
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho;
Portaria n.º 583/97, de 30 de Junho;
Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho;
Portaria n.º 237-A/96, de 1 de Julho;
Decreto-Lei n.º 196/97, de 31 de Julho;
Despacho Normativo n.º 8/2002, de 12 de Fevereiro;
Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 183/2001, de 21 de Junho, e
Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de

Novembro.

8.1.2 � Técnico superior estagiário (animação sócio-educativa) �
realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproxima-
da de vinte minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com
a organização e gestão das autarquias; princípios éticos; Estatuto
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central,
Regional e Local; Regime de Férias Faltas e Licenças; conselhos
municipais de educação e o processo de elaboração de carta educati-
va, transferindo competências para as autarquias; Lei Quadro da
Educação Pré-Escolar; normas que regulam as comparticipações fa-
miliares; Estatuto dos Jardins-de-Infância; regime de autonomia, ad-
ministração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-
-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos
agrupamentos; ordenamento jurídico do desenvolvimento e expan-
são da rede nacional de educação pré-escolar e definição do respec-
tivo sistema de organização e financiamento; horário dos estabele-
cimentos de educação pré-escolar.

Legislação base necessária:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterado pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Carta Ética � 10 Princípios Éticos da Administração Pú-
blica, da Presidência do Conselho de Ministros, Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;
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Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro;
Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro;
Despacho conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio;
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho;
Portaria n.º 583/97, de 30 de Junho.

8.2 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.3 � A prova de conhecimentos será pontuada numa escala entre
0 e 20 valores e terá em conta a seguinte valoração:

Prova não conseguida � até 9 valores;
Prova sofrivelmente conseguida � de 10 a 12 valores;
Prova francamente conseguida � de 13 a 15 valores;
Prova optimamente conseguida � de 16 a 20 valores.

8.4 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões pessoais e profissionais dos candidatos, será pontuada
numa escala entre 0 e 20 valores, tendo em conta a seguinte fórmula:

E =
 3.5e1 + 3e2 + 2.5e3 + 2e4

11
em que:

e1 = motivação e interesse;
e2 = qualificação e perfil para o cargo;
e3 = capacidade de expressão e compreensão verbal;
e4 = capacidade de relacionamento interpessoal;
3.5, 3, 2.5 e 2 = coeficientes de ponderação.

8.4.1 � Cada factor terá a seguinte valoração, dependendo os
valores intermédios da apreciação subjectiva dos elementos do júri:

e não favorável � até 9 valores;
e favorável com reservas � de 10 a 12 valores;
e favorável sem reservas � de 13 a 15 valores;
e favorável preferencialmente � de 16 a 20 valores.

8.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reunião do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Felgueiras, entregue pessoalmente no Gabinete de Aten-
dimento, Comunicação e Imagem desta Câmara Municipal, ou envi-
ado por correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, endereçado à Câmara Municipal de Felgueiras, Praça
da República, 4610-116 Felgueiras. Os candidatos podem utilizar
requerimento modelo tipo a fornecer pelo mesmo Gabinete de Aten-
dimento, Comunicação e Imagem.

9.1 � Do requerimento deve constar:
9.1.1 � Identificação do candidato � nome completo, estado

civil, profissão, filiação, naturalidade, data de nascimento, morada
com indicação do código postal, telefone, número e data do bilhete
de identidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de
contribuinte fiscal.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, com referên-
cia à data, número e série do Diário da República em que o aviso
foi publicado.

9.1.3 � Declaração, sob compromisso de honra, da situação pre-
cisa em que se encontra relativamente aos requisitos gerais de pro-
vimento a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do presen-
te aviso.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto:

a) Documento comprovativo das habilitações académicas e ou
profissionais que possui;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;

c) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-
do, anexado de fotocópia dos documentos comprovativos
dos elementos dele constantes;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais deverão ser igual-
mente comprovados documentalmente.

10 � O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de
documentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
relevar para apreciação do seu mérito.

11 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do presente aviso determina a
exclusão do concurso.

12 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participa-
ção à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

13 � Relação de candidatos e lista de classificação final � a re-
lação de candidatos admitidos será afixada no placard do Gabinete
de Atendimento, Comunicação e Imagem do edifício dos Paços do
Concelho, sendo os candidatos convocados para realização dos mé-
todos de selecção nos termos do n.º 2 do artigo 35.º, com referência
ao n.º 2 do artigo 34.º, ambos 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 candidatos a excluir serão notificados nos termos do artigo 34.º
do referido decreto-lei.

A lista de classificação final é notificada aos candidatos de acordo
com o estipulado no n.º 1 do artigo 40.º do mesmo diploma.

14 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência igual ou supe-
rior a 60 % tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

15 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata do documento comprovativo da deficiência, nos ter-
mos dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

16 � 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.

14 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, em exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000231130

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO
DE ESPADA À CINTA

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe de divisão municipal � Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta de
27 de Janeiro de 2003, e nos termos do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 10.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em articulação com o
n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral para provimento de um lugar de chefe de divisão muni-
cipal da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, do gru-
po de pessoal dirigente do quadro de pessoal do município de Freixo
de Espada à Cinta

2 � Área de actuação � Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e
Habitação.

3 � Conteúdo funcional � exercício de funções de conteúdo
genérico, descritas no mapa I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
e mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e
específicas, definidas no Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais do Município de Freixo de Espada à Cinta, publicado no
apêndice n.º 46 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 24 de
Março de 2003, bem como das que, nos termos da lei, lhe sejam
delegadas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 179 � 5 de Agosto de 2003 16 559

4 � Provimento � o provimento do cargo é feito em comissão
de serviço por um período de três anos, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
do cargo para que é aberto e tem o prazo de validade de um ano
contado da data da publicação da lista de classificação final.

6 � Remuneração e regalias sociais � a remuneração do cargo
será a resultante do disposto no artigo 34.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, incluindo despesas de representação, nos termos es-
tabelecidos no Despacho conjunto n.º 625/99, da Presidência do Con-
selho de Ministros e Ministério das Finanças, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 179, de 3 de Agosto, acrescida das rega-
lias sociais genericamente vigentes para a administração local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Especiais � os previstos nos n.os 1 e 6 do artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, de acordo com o disposto no n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 22 de Junho.

8 � Condições preferenciais � são condições preferenciais, nos
termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho:

A posse de comprovada experiência profissional autárquica na
área de actuação do lugar a prover, factor a ponderar em sede
de avaliação curricular;

A titularidade de licenciatura ou bacharelato em Engenharia Civil.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, devidamente assinado,
o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá
ser entregue pessoalmente nesta Câmara, na Divisão Administrativa
e Financeira, dentro das horas normais de expediente, ou remetido
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Avenida de Guerra Junqueiro,
5180-104 Freixo de Espada à Cinta, expedido até ao termo do pra-
zo fixado no n.º 1, e onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, data de nascimento, filia-
ção, naturalidade, nacionalidade, estado civil, morada com-
pleta, telefone, profissão, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço que o emitiu, número de contribuinte fiscal
e situação militar);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da respectiva categoria, serviço a que perten-

ce, natureza do vínculo e antiguidade na categoria, na car-
reira e na Administração Pública;

d) Identificação completa do concurso e cargo dirigente a que
se candidata, mediante referência ao número e data do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos legais de admissão a concurso, implicando a sua
falta a exclusão do concurso, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

9.1 � Documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, donde
constem, nomeadamente, as funções exercidas e respecti-
vos períodos de exercício, bem como a formação profis-
sional que possui, com indicação das entidades promotoras,
respectiva duração e datas da sua obtenção, juntando foto-
cópias dos respectivos comprovativos;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações referidas na alínea e) do n.º 9 do
presente aviso;

d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal.

9.2 � A não apresentação dos documentos exigidos no presente
aviso determina a exclusão do concurso.

9.3 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Freixo de Espada à Cinta estão dispensados da apresentação
dos documentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 9.1 do presente
aviso.

10 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

11 � A avaliação curricular tem por objectivo avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, será classificada de 0 a 20 valores
e ponderará os seguintes factores:

a) Habilitações académicas (HA);
b) Experiência profissional (EP);
c) Formação profissional (FP).

A classificação da avaliação curricular resultará da seguinte fór-
mula:

AC =
 HA + EP + FP

3

12 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada na escala de
0 a 20 valores e ponderará os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

13 � Para a realização da entrevista profissional de selecção os
candidatos serão convocados através de ofício registado.

14 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores.

15 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

16 � Os critérios de ponderação e avaliação curricular e da en-
trevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da
acta da reunião do júri, a qual será facultada aos candidatos que a
solicitem.

17 � Local de trabalho � edifício da Divisão Técnica de Obras,
Urbanismo e Habitação do município de Freixo de Espada à Cinta.

18 � Sem prejuízo das formas de publicitação previstas nos arti-
gos 33.º, 34.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, as
listas de candidatos admitidos e de classificação final serão afixadas
no edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta.

19 � Ao presente concurso serão aplicáveis os seguintes diplo-
mas legais:

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-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;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro).

20 � Composição do júri � de acordo com o sorteio realizado
em 12 de Junho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompa-
nhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes, conforme acta
n.º 179/2003 da mesma Comissão, o júri do concurso terá a seguinte
composição:

Presidente � Edgar Manuel da Conceição Gata, presidente da
Câmara Municipal de Freixo Espada à Cinta.

Vogais efectivos:

Francisco José Fernandes Janeiro, chefe da Divisão do
Planeamento, Urbanismo, Habitação e Ambiente da
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, e Jorge
Manuel Jordão Afecto, director do Departamento Téc-
nico de Obras, Serviços Técnicos e Ambiente da Câma-
ra Municipal de Torre de Moncorvo.

Vogais suplentes:

António Luís Moreira, chefe da Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Mogadouro, e José
Carlos Peralta Maurício, chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira da Câmara Municipal de Vila Nova de
Foz Côa.

21 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

22 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

9 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata. 3000110477
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Aviso de nomeação

Para efeitos do artigo 34.º do 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, faz-se público que, por meu despacho de 14 de
Julho de 2003, foi nomeado Jorge Paulo Barbosa da Eira no lugar de
engenheiro não adjectivado de 1.ª classe, na sequência do respectivo
concurso interno de acesso limitado.

O candidato acima referido deverá tomar posse do cargo no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

14 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José António
de Almeida Santos. 1000231115

Aviso de nomeação

Para efeitos do artigo 34.º do 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, faz-se público que, por meu despacho de 15 de
Julho de 2003, foi nomeada Sandra Cristina de Oliveira e Sousa no
lugar de técnica superior não adjectivado principal, na sequência do
respectivo concurso interno de acesso limitado.

A candidata acima referida deverá tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José António
de Almeida Santos. 1000231116

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 173/DGP/03

Concurso externo de ingresso para estagiário
de engenharia técnico civil

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho supe-
rior de 26 de Maio de 2003, foi admitida, por urgente conveniência
de serviço, como estagiária de engenharia técnica civil Sónia Ale-
xandra Filipe de Carvalho, a partir de 1 de Junho de 2003.

Mais se informa que, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjuga-
do com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto,
esta nomeação não foi sujeita a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.

25 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António
Pereira. 3000110886

Aviso n.º 176/DGP/2003

Reclassificação profissional de Elisabete
da Costa Raposo

Para os devidos efeitos torna-se público que a funcionária Elisa-
bete da Costa Raposo, com a categoria de cantoneiro de limpeza, é
reclassificada, ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado às autarquias locais por força
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de
vigilante de jardins e parques infantis, escalão 2, índice 162.

1 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Huma-
nos, António Pereira. 3000110887

Aviso n.º 179/DGP/03

Requisição de Isabel Maria Batalha
Vigia Polaco d�Almeida

Para os devidos efeitos informa-se que a requisição da trabalhado-
ra Isabel Maria Batalha Vigia Polaco d�Almeida foi prorrogada por
mais um ano, a partir de 15 de Abril de 2003.

2 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Pe-
reira. 3000110883

Aviso n.º 180/DGP/03

Requisição de José Manuel Quintino Aleixo

Para os devidos efeitos informa-se que José Manuel Quintino
Aleixo, inspector tributário nível 1, do quadro de pessoal do Minis-
tério das Finanças, foi requisitado para esta Câmara Municipal, nos
termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
a partir de 19 de Maio de 2003.

2 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Pe-
reira. 3000110884

Aviso n.º 181/DGP/03

Requisição de Paula Alexandre Nunes Pires

Para os devidos efeitos informa-se que Paula Alexandre Nunes
Pires, técnico superior de 2.ª classe do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Évora, foi requisitada para esta Câmara Municipal, nos
termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
a partir de 1 de Julho de 2003.

2 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Pe-
reira. 3000110881

Aviso n.º 183/DGP/2003

Abertura de concurso externo de ingresso para
admissão de t rês lugares de auxi l iar  admin is-
trativo.

António Francisco da Fonseca Pereira, vereador em regime de per-
manência, responsável pelo Departamento de Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Loures:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presiden-
te da Câmara Municipal de Loures em 9 de Janeiro de 2002, ao abri-
go dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al-
terada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos dos
artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, que, por meu despacho de 25 de Junho de 2003, artigo 9.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, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para admissão de
três lugares de auxiliar administrativo do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 190, de 17 de Agosto de 2001.

1 � Prazo de validade � o concurso é de provimento para as
vagas postas a concurso e as que se vierem a verificar no prazo de
seis meses, até ao limite de 10 vagas, a contar da data da afixação
da lista de classificação final homologada.

2 � Conteúdo funcional da categoria a prover � as definidas no
Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho é no concelho de
Loures.

4 � Remuneração � é a estipulada no anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, cujos índices foram reformulados
pelo Decreto-Lei n.º 54/2003, de 26 de Março.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, podem candidatar-se a este
concurso os indivíduos que reúnam, até ao termo do prazo para a
apresentação de candidaturas, os seguintes requisitos:

5.1 � 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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 179 � 5 de Agosto de 2003 16 561

5.2 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se os indivíduos
que possuam a escolaridade obrigatória (4.ª classe para os nascidos
até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de escolaridade para os nas-
cidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 e para os nascidos a partir de
1981 o 9.º ano de escolaridade).

6 � Quota de emprego para as pessoas com deficiência � do total
do número de lugares será aplicado o disposto no n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � As candidaturas devem ser formuladas mediante requeri-

mento, em folha A4 ou em minuta própria existente na Divisão de
Gestão de Pessoal, dirigido ao presidente desta Câmara, dela deven-
do constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-

ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal;

c) Lugar a que se candidata, referenciando a data da publica-
ção do presente aviso;

e) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à
situação em que o requerente se encontra no que respeita a
cada um dos requisitos gerais mencionados.

7.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias (sob

pena de exclusão);
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referida na alínea c) do n.º 7, sem o que as mesmas não
serão consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

Os candidatos portadores de deficiência devem igualmente decla-
rar, sob compromisso de honra, o respectivo tipo e grau de incapa-
cidade, quando igual ou superior a 60 %.

7.1.2 � O requerimento e demais documentação devem ser en-
tregues pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos, Di-
visão de Gestão de Pessoal, sita na Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 7,
em Loures, ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedidos até ao fim do prazo fixado para a Câmara Municipal de
Loures, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures.

7.1.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

7.1.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos que possam relevar para apreciação dos seu mérito, nos
termos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

7.1.5 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais � 50 %;
Entrevista de selecção profissional � 50 %.

8.2 � Prova de conhecimentos gerais: 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/84, 16 de
Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, e suas alterações.

As provas de conhecimentos gerais têm carácter eliminatório.
8.3 � Factores de ponderação da entrevista de selecção:

Aptidões profissionais;
Apetência para novos conhecimentos;
Motivação.

9 � Sistema de classificação final � na classificação final é adop-
tada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os

candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo
adoptada a seguinte fórmula classificativa final:

CF =
 P + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
P = prova;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimento e entrevista profissional de selecção constam das actas
dos respectivos júris, encontrando-se à disposição dos candidatos nos
termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final do concurso serão afixadas nos Paços do Município
ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, conforme o ar-
tigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Júri do concurso � nos termos do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, os júris terão a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Cristina Maria Carvalho Matos Silva, direc-
tora do Departamento de Recursos Humanos.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Ana Cristina Raimundo Lima Ribeiro, técnica su-
perior jurista de 2.ª classe.

2.º Dr.ª Carla Maria Pinto Sousa Cruz, chefe da Divisão
de Actividades Económicas.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Ana Luísa Saramago Morais Santos, técnico supe-
rior de 2.ª classe.

2.º Maria Joaquina Cardoso Riço Sanches, chefe de repar-
tição.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

3 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Pe-
reira. 3000110889

Aviso n.º 186/DGP/03

Concurso externo de ingresso para estagiário
de assistente de acção educativa

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho supe-
rior de 26 de Junho de 2003, foram admitidos, por urgente conve-
niência de serviço, como estagiários de assistente de acção educati-
va Maria Filomena Vieira Gonçalves Vigário Dias, a partir de 1 de
Julho de 2003, e Laurinda Varela d�Almeida, a partir de 21 de Julho
de 2003.

Mais se informa que, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjuga-
do com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto,
esta nomeação não foi sujeita a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.

9 de Julho de 2003. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António
Pereira. 3000110888

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de assistente administrativo principal

Nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 9 de Ju-
lho de 2003 proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para dois
lugares de assistente administrativo principal do quadro de pessoal
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desta Câmara Municipal, publicado no apêndice n.º 4 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de 2002.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

2 � Local de trabalho � área do município da Lourinhã.
3 � Conteúdo funcional � o estipulado no Despacho n.º 38/88,

da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

4 � Remuneração � é a estipulada no mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro, e alterado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, sendo as condições de trabalho as
genericamente vigentes para os funcionários da administração pú-
blica local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, poderão candidatar-se todos os funcionários da
administração central e administração local, independentemente do
quadro a que pertençam, e que reúnam, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:

a) Requisitos gerais � os previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � os constantes na alínea a) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de De-
zembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho. Os
assistentes administrativos que tenham transitado nos ter-
mos previstos no Decreto-Lei n.º 22/98, de 9 de Fevereiro,
e que não tenham habilitação legalmente exigida para o
ingresso na carreira de assistente administrativo, apenas
poderão candidatar-se desde que aprovados em concurso de
habilitação ou que possuam a formação profissional previs-
ta no mapa anexo ao referido decreto-lei.

6 � Apresentação de candidaturas:
6.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-
-500 Lourinhã, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,
em carta registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo, antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação
do presente aviso;

e) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar no seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

f) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

6.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade actualizado;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados tempo-
rariamente desde que os candidatos declarem no respectivo
requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um dos requisitos enunciados nas citadas alí-
neas, assinatura esta simples ou por semelhança;

d) Declaração comprovativa da posse dos requisitos especiais,
emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-
mente autenticada e actualizada, da qual conste, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o
escalão detidos, a antiguidade na actual categoria, carreira e
função pública, bem como a classificação de serviço atribu-
ída nos últimos três anos (pelas respectivas expressões quan-
titativas, sem arredondamento);

e) Certificados, autênticos ou autenticados, comprovativos das
acções de formação frequentadas na categoria que actual-
mente detém, com indicação das entidades que as promo-
veram, períodos em que as mesmas decorreram e respecti-
va duração;

f) Currículo profissional detalhado, datado e assinado;
g) Cópia das classificações de serviço dos anos relevantes para

concurso, devidamente autenticadas pelos serviços de origem;
h) Os candidatos que se encontram abrangidos pelo n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho, deve-
rão promover a entrega simultânea do currículo profissio-
nal dos anos de serviço que não foram classificados, uma
vez que a falta de classificação de serviço será suprida por
adequada ponderação do currículo profissional daqueles anos,
conforme o previsto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei
n.º 44-B/83, de 1 de Junho;

i) Documentos comprovativos dos factos referidos na alínea e)
do n.º 6.1 deste aviso.

6.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

6.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos 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.

6.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.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.

7 � Métodos de selecção � o método de selecção a concurso
será a avaliação curricular.

7.1 � Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular constam de acta da reunião do júri e encontram-se à disposi-
ção dos candidatos nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

10 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas
no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Concelho, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Júri do concurso � nos termos do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Jurídica e de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Dr. Aires dos Santos Escalda, chefe de Divisão Adminis-

trativa.

14 � 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 175/
98, de 2 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

15 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicado pelo ofício circular n.º 13/
DEAS/00, 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.

17 de Julho de 2003. � O Vereador Presidente do Júri, José An-
tónio da Costa Tomé. 3000110800
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico profissional de turismo principal

Nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 9 de Ju-
lho de 2003 proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para um
lugar de técnico profissional de turismo principal do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, publicado no apêndice n.º 4 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de 2002.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

2 � Local de trabalho � área do município da Lourinhã.
3 � Conteúdo funcional � o estipulado no Despacho n.º 7014/

2002, da GSEAL, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79,
de 4 de Abril de 2002.

4 � Remuneração � é a estipulada no mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro, e alterado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, sendo as condições de trabalho as
genericamente vigentes para os funcionários da administração pú-
blica local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, poderão candidatar-se todos os funcionários da
administração central e administração local, independentemente do
quadro a que pertençam, e que reúnam, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:

a) Requisitos gerais � os previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � estar nas condições previstas na
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com a alteração introduzida pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Apresentação de candidaturas:
6.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-
-500 Lourinhã, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,
em carta registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo, antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação
do presente aviso;

e) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

f) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

6.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade actualizado;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados tempo-
rariamente desde que os candidatos declarem no respectivo
requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um dos requisitos enunciados nas citadas alí-
neas, assinatura esta simples ou por semelhança;

d) Declaração comprovativa da posse dos requisitos especiais,
emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-
mente autenticada e actualizada, da qual conste, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o
escalão detidos, a antiguidade na actual categoria, carreira e
função pública, bem como a classificação de serviço atribu-
ída nos últimos três anos, pelas respectivas expressões quan-
titativas, sem arredondamento;

e) Certificados, autênticos ou autenticados, comprovativos das
acções de formação frequentadas na categoria que actual-
mente detém, com indicação das entidades que as promo-
veram, períodos em que as mesmas decorreram e respecti-
va duração, para o concurso com a referência 1;

f) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, para o
concurso com a referência 1;

g) Cópia das classificações de serviço dos anos relevantes para
concurso, devidamente autenticadas pelo serviços de origem;

h) Documentos comprovativos dos factos referidos na alínea e)
do n.º 6.1 deste aviso.

6.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

6.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos 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.

6.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.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.

7 � Métodos de selecção � o método de selecção a concurso
será a avaliação curricular.

7.1 � Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular constam de acta da reunião do júri e encontram-se à disposi-
ção dos candidatos, nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

10 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas
no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Concelho, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Júri do concurso � nos termos do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Jurídica e de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Dr. Aires dos Santos Escalda, chefe de Divisão Adminis-

trativa.

14 � 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 175/
98, de 2 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

15 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicado pelo ofício-circular n.º 13/
DEAS/00, 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.

17 de Julho de 2003. � O Vereador Presidente do Júri, José An-
tónio da Costa Tomé. 3000110801
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de jardineiro principal

Nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 9 de Ju-
lho de 2003 proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para um
lugar de jardineiro principal do grupo de pessoal operário qualificado
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publicado no apêndi-
ce n.º 4 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de
2002.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

2 � Local de trabalho � área do município da Lourinhã.
3 � Conteúdo funcional � o estipulado no Despacho n.º 38/88,

da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

4 � Remuneração � é a estipulada no mapa anexo ao Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro, e alterado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, sendo as condições de trabalho as
genericamente vigentes para os funcionários da administração pú-
blica local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, poderão candidatar-se todos os funcionários da
administração central e administração local, independentemente do
quadro a que pertençam, e que reúnam, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:

a) Requisitos gerais � os previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � estar nas condições previstas no
n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Apresentação de candidaturas:
6.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-
-500 Lourinhã, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,
em carta registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo, antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação
do presente aviso;

e) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

f) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

6.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade actualizado;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados tempo-
rariamente desde que os candidatos declarem no respectivo
requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas, a situação precisa em que se encontram relativa-

mente a cada um dos requisitos enunciados nas citadas alí-
neas, assinatura esta simples ou por semelhança;

d) Declaração comprovativa da posse dos requisitos especiais,
emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-
mente autenticada e actualizada, da qual conste, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o
escalão detidos, a antiguidade na actual categoria, carreira e
função pública, bem como a classificação de serviço atribu-
ída nos últimos seis anos (pelas respectivas expressões quan-
titativas, sem arredondamento);

e) Cópia das classificações de serviço dos anos relevantes para
concurso, devidamente autenticadas pelo serviços de ori-
gem;

f) Os candidatos que se encontram abrangidos pelo n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho, deve-
rão promover a entrega simultânea do currículo profissio-
nal dos anos de serviço que não foram classificados, uma
vez que a falta de classificação de serviço será suprida por
adequada ponderação do currículo profissional daqueles anos,
conforme o previsto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei
n.º 44-B/83, de 1 de Junho;

g) Documentos comprovativos dos factos referidos na alínea e)
do n.º 6.1 deste aviso.

6.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

6.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos 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.

6.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.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.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a prova prática de conhecimentos específicos, realizada
no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover, e terá por fina-
lidade avaliar o nível de conhecimentos profissionais dos candida-
tos.

A prova de conhecimentos terá a duração de duas horas e consta-
rá de preparação de terras, terriços e compostos; correcção de ter-
ras; fertilização de plantas; técnicas de sementeiras e preparação de
um terreno para sementeira ou plantação.

7.1 � Sistema de classificação final � na classificação final é
adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8 � Os critérios de apreciação e da prova prática, bem como o
sistema de classificação final, constam de acta da reunião do júri,
encontrando-se à disposição dos candidatos nos termos do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentam as deliberações do júri.

10 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas
no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Concelho, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Júri do concurso � nos termos do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Vogais efectivos:

Vereador José António da Costa Tomé, que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e engenheiro
Artur Jorge Costa Mendes Paiva, chefe de Divisão de
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, em regime de subs-
tituição.

Vogais suplentes:

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe da Divisão
Jurídica e de Recursos Humanos, e vereadora Júlia Maria
Fernandes Alfaiate.

14 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
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Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 31 de Dezembro,
alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

15 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicado pelo ofício-circular n.º 13/
DEAS/00, 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.

21 de Julho de 2003. � O Vereador Presidente do Júri, João Duarte
Anastácio de Carvalho. 3000110803

Aviso

Concurso externo de ingresso de admissão a estágio
para preenchimento de cinco lugares de assistente de
acção educativa.

Nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 22 de Julho
de 2003 proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admis-
são a estágio para provimento de cinco lugares de assistente de ac-
ção educativa do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publi-
cado no apêndice n.º 4 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de
11 de Janeiro de 2002.

1 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-
enchimento das vagas existente e daquelas que venham a ocorrer no
prazo de um ano contado da publicação da lista de classificação fi-
nal.

2 � Conteúdo funcional das categorias a prover � o conteúdo
do lugar a prover é o constante da Portaria n.º 63/2001, publicada
no Diário da República, 1.ª série-B, de 30 de Janeiro.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho será, de acordo com
as necessidades do serviço e com o conteúdo funcional da categoria,
na área do município da Lourinhã.

4 � Remuneração � é a estipulada no mapa anexo I ao Decreto-
-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro, para a carreira posta a con-
curso, sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para
os funcionários da administração pública local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, podem candidatar-se a este
concurso os indivíduos que reúnam até ao termo do prazo para a
apresentação de candidaturas os seguintes requisitos:

5.1 � 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 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.

5.2 � Requisitos especiais � posse do ensino secundário ou ha-
bilitação equiparada.

6 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro, é garantida a reserva de um lugar para candidatos com de-
ficiência, devendo estes declarar no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no pro-
cesso de selecção, nos termos do artigos 6.º e 7.º do diploma supra-
mencionado.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-
-500 Lourinhã, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,

em carta registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo
do prazo fixado, podendo ser utilizado papel normalizado em for-
mato A4, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação

do presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

e) As situações referidas no n.º 6 deste aviso.

7.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Fotocópia simples do certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho (ver n.º 5.1 deste aviso), os quais
são dispensados temporariamente desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enunci-
ados nas citadas alíneas;

d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
serão considerados se devidamente comprovados.

7.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

7.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por ele re-
feridos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

7.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de co-
nhecimentos gerais e específicos e entrevista profissional de selec-
ção.

A prova de conhecimentos reveste-se de natureza teórica, tendo
a duração de cento e vinte minutos, sendo classificada de 0 a 20 va-
lores, e obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º
do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Freguesias e respectivas competências, aprovado pela
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

Quadro da Transferência das Atribuições e Competências para
as Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime Jurídico do Pessoal não Docente dos Estabelecimentos
Públicos de Educação e Ensino Superior, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro;

Conteúdo funcional do lugar de assistente de acção educativa,
definido na Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro.

8.1 � Na realização das provas teóricas de conhecimentos gerais
e específicos os candidatos poderão consultar os diplomas relativos
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às matérias constantes do programa da provas, não sendo autoriza-
do o uso de legislação comentada.

9 � Sistema de classificação final � na classificação final é adop-
tada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo
adoptada a seguinte fórmula classificativa final:

CF = 2PCGE + EPS/3
em que:

CF = classificação final;
PCGE = prova de conhecimentos gerais e específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
2 = factor de ponderação.

10 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção constam da acta
n.º 1 do júri, encontrando-se à disposição dos candidatos, nos ter-
mos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � 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.

12 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas
no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Município, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Júri do concurso � nos termos do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Jurídica e de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Helena Maria Dias Rosado Carruço Sambalano, técni-
ca superior de serviço social de 2.ª classe.

Dr. Aires dos Santos Escalda, chefe da Divisão Adminis-
trativa.

14 � Regime de estágio:
14.1 � O estágio probatório para ingresso na carreira de assis-

tente de acção educativa tem a duração de um ano, o qual integra a
formação inicial no âmbito da Portaria n.º 532/2002, de 18 de Maio.

14.2 � A frequência do estágio é feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à função pública, e em regime de comissão de serviço extraordiná-
rio, no caso de o candidato aprovado possuir nomeação definitiva.

14.3 � Serão providos a título definitivo no lugar de assistente
de acção educativa os candidatos que nos respectivos estágios obti-
verem classificação não inferior a Bom (14 valores).

A não aprovação em estágio implica o regresso ao lugar de ori-
gem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer in-
demnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

14.4 � O estagiário deverá apresentar o respectivo relatório de
estágio no prazo de 30 dias úteis após a conclusão do mesmo.

14.5 � A classificação de serviço será atribuída com observância
das regras previstas no Regulamento da Classificação de Serviço na
Função Pública (Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho),
ressalvada a adaptação do número seguinte.

14.6 � O preenchimento da ficha de notação pelo estagiário
deverá ter lugar nos cinco dias úteis subsequentes ao termo do está-
gio, seguindo-se sucessivamente todos os demais prazos.

14.7 � A avaliação e classificação do estágio traduzir-se-á numa
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações feita com base no relatório de estágio, classificação de
serviço relativa ao período de estágio e os cursos de formação pro-
fissional que, eventualmente, venham a ter lugar no decurso do es-
tágio, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 14 valores, sendo adoptada a seguinte fór-
mula classificativa final:

CFE = RE + CS + FP/2 (3)
em que:

CF = classificação final do estágio;
RE = relatório de estágio;

CS = classificação de serviço;
FP = resultado da formação profissional, caso haja.

14.8 � Os critérios de classificação e ponderação do estágio cons-
tam da acta n.º 1 do júri, encontrando-se à disposição dos candida-
tos nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15 � A avaliação e classificação final do estágio compete ao júri
de acompanhamento do estágio, tendo a mesma constituição do júri
do concurso de selecção.

16 � 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 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 234-A/
2000, de 25 de Setembro, e Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro.

17 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicado pelo ofício-circular n.º 13/
DEAS/00, 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.

24 de Julho de 2003. � O Vereador Presidente do Júri, José An-
tónio da Costa Tomé. 3000110798

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico profissional de turismo de 2.ª classe

Nos termos dos artigos 27.º e 28.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, torna-se público que, por despacho de 22 de Julho
de 2003 proferido pelo presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admis-
são a estágio para provimento de cinco lugares de assistente de ac-
ção educativa do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publi-
cado no apêndice n.º 4 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de
11 de Janeiro de 2002.

1 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-
enchimento da vaga existente e aquelas que venham a ocorrer no
prazo de três meses contados da publicação da lista de classificação
final.

2 � Conteúdo funcional das categorias a prover � o conteúdo
do lugar a prover é o constante do Despacho n.º 7014/2002, do
Gabinete do Secretário Estado da Administração Local, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 4 de Abril.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho será, de acordo com
as necessidades do serviço e com o conteúdo funcional da categoria,
na área do município da Lourinhã.

4 � Remuneração � é a estipulada no anexo I I do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para a carreira posta a concurso,
sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da administração pública local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, podem candidatar-se a este
concurso os indivíduos que reúnam até ao termo do prazo para a
apresentação de candidaturas os seguintes requisitos:

5.1 � 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 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.

5.2 � Requisitos especiais � estar habilitado com adequado cur-
so tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das escolas
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especializadas de ensino artístico, curso que confira certificado de
qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/
CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou
curso equiparado, conforme o estipulado na alínea d) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, altera-
do 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 Dezembro.

6 � Quota de emprego para pessoas com deficiência � nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro, os candidato com deficiência têm preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal. Estes devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no pro-
cesso de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supra-
mencionado.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2534-
-500 Lourinhã, e entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,
em carta registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo
do prazo fixado, podendo ser utilizado papel normalizado em for-
mato A4, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publicação

do presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

e) As situações referidas no n.º 6 deste aviso.

7.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Fotocópia simples do certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho (ver n.º 5.1 deste aviso), os quais
são dispensados temporariamente desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enunci-
ados nas citadas alíneas;

d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
serão considerados se devidamente comprovados.

7.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

7.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato
a apresentação de documentos comprovativos de factos por ele re-
feridos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

7.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no
presente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos: prova teórica de co-
nhecimentos gerais e específicos e entrevista profissional de selec-
ção.

A prova de conhecimentos reveste-se de natureza teórica, tendo
a duração de cento e vinte minutos, sendo classificada de 0 a 20 va-
lores, e obedecerá ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-

zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º
do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Regime Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios
e das Freguesias e respectivas competências, aprovado pela
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

Quadro da Transferência das Atribuições e Competências para
as Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Base da Política e do Regime de Protecção e Valorização do
Património Cultural, aprovado pela Lei n.º 107/2001, de 8 de
Setembro;

Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Empre-
endimentos de Turismo no Espaço Rural, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 54/2002, de 2 de Abril;

Acesso e o exercício da actividade das empresas de animação
turística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de
Setembro.

8.1 � Na realização das provas teóricas de conhecimentos gerais
e específicos os candidatos poderão consultar os diplomas relativos
às matérias constantes do programa das provas, não sendo autoriza-
do o uso de legislação comentada.

9 � Sistema de classificação final � na classificação final é adop-
tada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo
adoptada a seguinte fórmula classificativa final:

CF = 2PCGE + EPS/3
em que:

CF = classificação final;
PCGE = prova de conhecimentos gerais e específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
2 = factor de ponderação.

10 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção constam da acta
n.º 1 do júri, encontrando-se à disposição dos candidatos, nos ter-
mos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � 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.

12 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e ex-
cluídos e a lista de classificação final do concurso serão publicadas
no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no átrio do edifício
dos Paços do Município, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Júri do concurso � nos termos do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador José António da Costa Tomé.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Jurídica e de Recursos Humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Helena Maria Dias Rosado Carruço Samblano, técni-
ca superior de serviço social de 2.ª classe.

Dr. Aires dos Santos Escalda, chefe da Divisão Adminis-
trativa.

14 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, 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 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

17 � Nos termos do despacho conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicado pelo ofício-circular n.º 13/
DEAS/00, 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
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homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

24 de Julho de 2003. � O Vereador Presidente do Júri, José An-
tónio da Costa Tomé. 3000110806

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso n.º 111/03 (DU)

Para os efeitos do disposto no artigo 27.º e nos termos do n.º 3 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que, após um período de 8 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso, é aberto um período de
discussão pública, durante 15 dias úteis, que objectiva o pedido de
alterações ao lote n.º 17, titulado pelo alvará de loteamento n.º 2/
89, concedido a José Paulino Faria de Freitas Neto e formulado por
Marco Paulo Pereira, proprietário do referido lote.

Para tanto se informa que o processo pertinente pode ser consul-
tado nos dias úteis, durante as horas normais de expediente.

27 de Junho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Faria Santalha. 1000231121

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 235/2003

Concurso interno geral de acesso
para admissão de três arquitectos principais

Nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho exarado em 7 de Julho de 2003,
foram nomeados, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, como arquitectos princi-
pais os candidatos admitidos e classificados até ao 3.º lugar, Alberti-
na Filomena de Macedo Pinto Rios, Maria da Graça Xavier da Silva
Machado Diogo Castro e José Maria Pinto Carreira Quinta, no con-
curso interno geral de acesso aberto pelo aviso publicado no Diário
da República n.º 39/2003, 3.ª série, n.º 48, de 26 de Fevereiro de
2003.

Os candidatos deverão iniciar funções no prazo de 20 dias a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso Ro-
drigues de Miranda. 1000231132

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 26 de Maio de 2003,
foi alterada a cláusula 3.ª do contrato de avença, celebrado em 27 de
Março de 2001 com o técnico grafista Carlos Manuel Guerreiro
Jorge.

A referida alteração produziu efeitos a partir do dia 1 de Junho de
2003.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

10 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231098

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 4 de Julho de 2003,
foram celebrados, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, contratos de
tarefa com os jardineiros Ana Patrícia de Oliveira Nicolau, Leandro

Alexandre Fernandes, Palmira Rosa Gonçalves Freitas, Rosa Maria
Martins Seco, Sandra Maria Meijinhos Vicente e Vitalina Pereira
Nicolau.

Os contratos tiveram início no dia 15 de Julho de 2003 e serão
válidos por três meses.

Isentos de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

15 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231097

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 1 de Julho de 2003,
foi concedida, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, licença sem vencimento de longa dura-
ção ao técnico profissional de contabilidade de 2.ª classe José Ma-
nuel Romano Aldeaga.

A referida licença teve início no dia 18 de Junho de 2003.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231100

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que os contratos de aven-
ça celebrados com Paula Alexandra Penedo de Sousa, Manuela Rosa
Barriga Cortes e Ana Lúcia Martins Antunes foram denunciados por
esta Câmara Municipal, tendo caducado em 30 de Junho e 7 e 14 de
Julho de 2003, respectivamente.

Isentos de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

17 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231102

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente desta Câmara Municipal datado de 3 de Julho de 2003,
foi celebrado, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, contrato de
tarefa com Carlos Guilherme Reis do Amaral.

O contrato teve início no dia 6 de Julho de 2003 e terá a duração
de três meses.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

17 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231104

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso limitado, cujo aviso de abertura foi afixado
nos lugares públicos do costume em 10 de Abril de 2003, e por des-
pacho do presidente da Câmara de 16 de Julho de 2003, se procedeu
à nomeação da candidata classificada no 1.º lugar:

Maria Ondina Cabral Santos Branquinho � categoria chefe de
secção, grupo pessoal chefia.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal
de Contas � artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 3,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 3000110484
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS

Aviso

Nomeação de chefe de Gabinete de Apoio Pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 3 de Fevereiro de 2003, nomeei para o cargo de chefe do meu
Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a partir de 3 de Fevereiro
de 2003, João Mateus, ex-chefe de Divisão Administrativa e Finan-
ceira desta Câmara Municipal, nos termos dos artigos 73.º e 74.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Santos
Marques. 3000110520

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 04/2003

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de 12 de Junho de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para admissão de um estagiário da carreira técnica superior de
engenharia do ambiente, com vista ao provimento de um lugar de
técnico superior de engenharia do ambiente de 2.ª classe, do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal, sendo a área funcional a Divi-
são de Serviços Urbanos e Ambiente.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de um
ano.

3 � A admissão como estagiário será feita ao abrigo do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, ou em comis-
são de serviço extraordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do
mesmo diploma.

3.1 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de for-
mação directamente relacionados com a actividade a exercer.

4 � Objectivos do estágio:

a) Proporcionar ao estagiário uma visão mais pormenorizada
das competências do serviço em que é colocado, sua articu-
lação com os outros serviços e fornecer os conhecimentos
básicos indispensáveis ao exercício das respectivas funções;

b) Contribuir para a aquisição de métodos de trabalho e de
estudo, com vista ao seu desenvolvimento e actualização
permanentes;

c) Servir para avaliar a capacidade de adaptação à função.

4.1 � A avaliação e a classificação final serão feitas através de
avaliação curricular pelo júri do estágio, constituído pelos membros
do júri do presente concurso, na qual serão ponderados os seguintes
factores:

a) O relatório do estágio, a apresentar pelos interessados no
prazo de 15 dias após o seu termo;

b) A classificação de serviço atribuída durante o período de
estágio;

c) Os resultados da frequência de cursos de formação profis-
sional que eventualmente tenham tido lugar, valorados nos
termos a definir pelo respectivo júri.

5 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/98,
de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 � Conteúdo funcional � compete genericamente ao técnico
superior funções de estudo e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, elabora pare-
ceres, tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões, com
domínio e especialização na área de engenharia do ambiente.

7 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base
do lugar a prover é de 977,54 euros, correspondente ao índice 315,
e decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, e 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 Dezem-
bro, e as condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

8 � Local de trabalho � concelho de Olhão.
9 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-

te concurso todos os indivíduos, vinculados ou não à administração
local, desde que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � possuir licenciatura em engenharia do ambiente.

10 � Formalização da candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Olhão, em impresso próprio fornecido pela Sec-
ção de Recursos Humanos ou outro, em papel branco formato A4 ou
papel contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
enviado pelo correio com aviso de recepção ou entregue pessoal-
mente na Secção de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Olhão, Largo de Sebastião Martins Mestre, 8700-952 Olhão, até ao
termo do prazo fixado.

10.1 � Do requerimento de admissão deverá constar:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, estado civil, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar e número de telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;

c) Categoria e serviço a que pertence.

10.1.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, em triplicado.

10.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde que o
candidato declare, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontre relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos
gerais, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimentos gerais (PCG) � a prova de co-
nhecimentos gerais consistirá na realização de um teste escrito com
duração máxima de noventa minutos, elaborada e corrigida pelo
CEFA, que definirá igualmente os critérios de correcção, sendo su-
bordinada ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Administração local;
As autarquias locais � conceitos e categorias;
Os órgãos das autarquias locais � composição e competências;
Estrutura orgânica dos serviços municipais;
A tutela administrativa sobre as autarquias locais;
Regime Jurídico da Função Pública;
Direitos e deveres � regime disciplinar;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Código do Procedimento Administrativo.

11.1.1 � Legislação aplicável:

Lei Constitucional n.º 1/2001, de 28 de Fevereiro � Quinta
Revisão Constitucional;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril;
Lei n.º 44/85, de 13 de Dezembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 230/94, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;
Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho;
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;
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Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 2 de

Maio � Diário da República, 1.ª série-B, n.º 115, de 18 de
Maio de 2002;

Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio � p. 1854-(10);
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

11.2 � Avaliação curricular � a avaliação curricular será efectu-
ada segundo os seguintes factores e à sua conexão com as tarefas e
responsabilidades do lugar a prover:

a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

11.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevista
profissional de selecção, com a duração de vinte minutos, tem por
objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sen-
do ponderados os seguintes factores de apreciação:

a) Conhecimento específico do desempenho da função;
b) Noção de responsabilidade do lugar a que se candidata;
c) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
d) Motivação e interesse pelo lugar.

A classificação final dos concorrentes, pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam de uma das actas das reuniões do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

13 � Publicitação � a notificação dos candidatos excluídos e a
lista de classificação final será feita nos termos dos artigos 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Valter Nísio Serrano Calvinho, vereador.
Vogais efectivos:

Carlos Alberto dos Santos Lopes, chefe de divisão, que
substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedi-
mentos, e Helena Vitória Lima Mendes Dias Silva Neto
Mestre, técnica superior de direito de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Ditza Maria Dias Reis, chefe de divisão, e Donaldo Con-
ceição Inácio, técnico superior de engenharia mecânica
de 2.ª classe.

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000231110

Aviso n.º 05/2003

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de 12 de Junho de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para admissão de um estagiário da carreira técnica, com vista ao
provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, sendo a área funcional a Divisão de
Águas e Saneamento.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de um
ano.

3 � A admissão como estagiário será feita ao abrigo do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, ou em comis-
são de serviço extraordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do
mesmo diploma.

3.1 � O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de for-
mação directamente relacionados com a actividade a exercer.

4 � Objectivos do estágio:

a) Proporcionar ao estagiário uma visão mais pormenorizada
das competências do serviço em que é colocado, sua articu-
lação com os outros serviços e fornecer os conhecimentos
básicos indispensáveis ao exercício das respectivas funções;

b) Contribuir para a aquisição de métodos de trabalho e de
estudo, com vista ao seu desenvolvimento e actualização
permanentes;

c) Servir para avaliar a capacidade de adaptação à função.

4.1 � A avaliação e a classificação final serão feitas através de
avaliação curricular pelo júri do estágio, constituído pelos membros
do júri do presente concurso, na qual serão ponderados os seguintes
factores:

a) O relatório do estágio, a apresentar pelos interessados no
prazo de 15 dias após o seu termo;

b) A classificação de serviço atribuída durante o período de
estágio;

c) Os resultados da frequência de cursos de formação profis-
sional que eventualmente tenham tido lugar, valorados nos
termos a definir pelo respectivo júri.

5 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/98,
de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 � Conteúdo funcional � compete genericamente ao técnico
funções de estudo e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica, com autonomia e responsabilidade, elabora pareceres, ten-
do em vista a fundamentação de tomada de decisões, com domínio
e especialização na área de engenharia mecânica.

7 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base
do lugar a prover é de 676,52 euros, correspondente ao índice 218,
e decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, e 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 Dezem-
bro, e as condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

8 � Local de trabalho � concelho de Olhão.
9 � Condições de candidatura � podem candidatar-se ao presen-

te concurso todos os indivíduos, vinculados ou não à administração
local, desde que possuam os seguintes requisitos:

Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � possuir curso superior que não confira grau de li-
cenciatura em Engenharia Mecânica.

10 � Formalização da candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Olhão, em impresso próprio fornecido pela Sec-
ção de Recursos Humanos ou outro, em papel branco formato A4 ou
papel contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
enviado pelo correio com aviso de recepção ou entregue pessoal-
mente na Secção de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Olhão, Largo de Sebastião Martins Mestre, 8700-952 Olhão, até ao
termo do prazo fixado.

10.1 � Do requerimento de admissão deverá constar:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, estado civil, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar e número de telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;

c) Categoria e serviço a que pertence.

10.1.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado, em triplicado.

10.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde que o
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candidato declare, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontre relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos gerais,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimentos gerais (PCG) � a prova de co-
nhecimentos gerais consistirá na realização de um teste escrito com
duração máxima de noventa minutos, elaborada e corrigida pelo
CEFA, que definirá igualmente os critérios de correcção, sendo su-
bordinada ao seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Administração local;
As autarquias locais � conceitos e categorias;
Os órgãos das autarquias locais � composição e competências;
Estrutura orgânica dos serviços municipais;
A tutela administrativa sobre as autarquias locais;
Regime Jurídico da Função Pública;
Direitos e deveres � regime disciplinar;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Código do Procedimento Administrativo.

11.1.1 � Legislação aplicável:

Lei Constitucional n.º 1/2002, de 28 de Fevereiro � Quinta
Revisão Constitucional;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril;
Lei n.º 44/85, de 13 de Dezembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 230/94, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;
Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho;
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;
Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 2 de

Maio � Diário da República, 1.ª série-B, n.º 115, de 18 de
Maio de 2002;

Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000 � p. 1854-(10);
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

11.2 � Avaliação curricular � a avaliação curricular será efectu-
ada segundo os seguintes factores e à sua conexão com as tarefas e
responsabilidades do lugar a prover:

a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

11.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � a entrevista
profissional de selecção, com a duração de vinte minutos, tem por
objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sen-
do ponderados os seguintes factores de apreciação:

a) Conhecimento específico do desempenho da função;
b) Noção de responsabilidade do lugar a que se candidata;
c) Preocupação pela valorização e actualização profissional;
d) Motivação e interesse pelo lugar.

A classificação final dos concorrentes, pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de uma das actas das reuniões do júri

do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que
solicitada.

13 � Publicitação � a notificação dos candidatos excluídos e a
lista de classificação final será feita nos termos dos artigos 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Valter Nísio Serrano Calvinho, vereador.
Vogais efectivos:

Clarisse Isabel Cristóvão Albino, que substitui o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos, e Helena Vitória
Lima Mendes Dias Silva Neto Mestre, técnica superior
de direito de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

José Eduardo Eusébio Agostinho, técnico de engenharia civil
principal, e Carlos Alberto dos Santos Lopes, chefe de
divisão.

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000231113

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso

O município de Oliveira de Azeméis torna público que, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na re-
dacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e em conformidade com o despacho de 7 de Julho do corren-
te ano, vai proceder-se à discussão pública do pedido de alteração
aos lotes n.os 18, 19 e 20 do loteamento titulado pelo alvará n.º 10/
00, para o prédio localizado no lugar de Cimo de Vila, freguesia de
Nogueira do Cravo, requerido em nome de Hélder Miguel da Costa
Oliveira e Augusto Jorge Marques da Conceição, que decorrerá no
prazo de 15 dias, contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período da discussão pública, o processo estará dispo-
nível, para consulta, na Secretaria Administrativa de Obras Particu-
lares e Loteamentos deste município, nos dias úteis, das 9 às 16 ho-
ras.

No decorrer do prazo acima referido, as reclamações, sugestões,
observações ou qualquer pedido de esclarecimento, deverão ser diri-
gidos, por escrito, ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis.

11 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro, Álvaro Costa.
3000110495

Aviso SRSC/60/2003

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
11 de Julho de 2003, foi nomeado definitivamente, conforme lista
de classificação final do concurso para um lugar de canalizador/ope-
rário principal, homologada por mim em 11 de Julho de 2003, o
candidato António José Moreira Almeida.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para proceder à aceitação do car-
go. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 3000110492

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 18 de
Julho de 2003, foram nomeados, precedendo concurso, para os car-
gos indicados, os seguintes indivíduos:

Assistente administrativo principal:

Fernanda Maria Cunha Rilho.
Rosa Virgínia Ipinosa Sousa Raimundo.
Vítor João Costa Lima.
Sandra Filipa Correia Louro Silva.
Mónica Rodrigues Amaro.
Alexandra Cristina Apolinário Mateus.
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Técnico profissional de construção civil especialista:

Vítor Manuel Vinhas Reis.

Técnico profissional de biblioteca e documentação princi-
pal:

Maria da Graça Macedo Vasconcelos Correia de Almeida.
Berta Gabriela Marques Brazão.

Técnico profissional de biblioteca e documentação especi-
alista:

Maria Graciela Pinheiro Correia.
Rosa Salomé Silva Ermida Proença.

As nomeações deverão ser aceites no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armando Fran-
ça. 3000110488

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso

Para os devidos efeitos, e nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do 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,
torna-se público que, por meu despacho de 2 de Julho de 2003, no-
meei, com efeitos a partir de 14 de Julho de 2003, nos termos do
n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Rita Marina Duarte Fernandes, para a categoria de operador
de reprografia, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, no
âmbito do concurso externo de ingresso a que se refere o aviso de
abertura de concurso, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 222, de 25 de Setembro de 2002.

A interessada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar do
dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República.
(A referida nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Narciso Fer-
reira Mota. 3000110486

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Aviso

Pelo despacho n.º 53/2003, de 15 de Julho, do presidente da Câ-
mara Municipal de Ponta do Sol, foi autorizada a celebração de con-
trato administrativo de provimento para exercer funções de estagi-
ário da carreira de engenheiro técnico, do grupo de pessoal técnico,
na Câmara Municipal de Ponta do Sol, com a remuneração mensal
equivalente ao índice 215, acrescido de 3,58 euros por cada dia de
trabalho efectivamente prestado, a título de subsídio de refeição, pelo
prazo de um ano, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2003, o
seguinte indivíduo:

Lino Horácio Rocha Pita.

Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do
Tribunal de Contas.

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António do Vale
da Silva Lobo. 1000231094

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Operação de loteamento urbano � discussão pública

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, no artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e demais legislação
que se mostre como aplicável, é aberta a discussão pública relativa
ao projecto de loteamento urbano situado no sítio da Carreira, fre-
guesia de Reguengo, propriedade da Câmara Municipal de Portale-
gre, pelo período de 15 dias, contados a partir do 8.º dia da publica-

ção do presente aviso no Diário da República, o qual será também
divulgado através da comunicação social.

O referido loteamento encontra-se em exposição na Câmara
Municipal de Portalegre � Secção de Licenciamento da Divisão de
Planeamento e Estruturação Urbana, em edifício situado na Praça
do Município, e nas horas normais de expediente, devendo os inte-
ressados apresentar as suas observações ou sugestões por escrito,
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, em envelope fechado
e contendo obrigatoriamente a identificação, endereço, número e data
do bilhete de identidade.

26 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Fernando
da Mata Cáceres. 3000104399

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Por despacho do vereador do pelouro de Recursos Humanos de
21 de Julho de 2003, foi transferida da Câmara Municipal de Vieira
do Minho e nomeada definitivamente Ariadne Vinha Cardoso, ar-
quitecta de 1.ª classe.

Por despacho do vereador do pelouro de Recursos Humanos de
21 de Julho de 2003, foi autorizado o regresso de licença sem ven-
cimento e nomeado definitivamente António Carlos de Oliveira Co-
elho (n.º 4141), arquitecto de 2.ª classe.

Não são devidos emolumentos � isento de visto do Tribunal de
Contas.

21 de Julho de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de Remu-
nerações e Cadastro, Fátima Cabral. 3000110473

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
foi concedida licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo
do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, ao funci-
onário Paulo Jorge da Cruz Ferreira de Sá, engenheiro civil assessor
principal, com início a 26 de Junho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Alfredo de Oli-
veira Henriques. 3000110514

Aviso

Licença sem vencimento

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira:

Torna público que, por seu despacho, concedeu à engenheira civil
de 2.ª classe desta autarquia Sandra Maria Alves de Oliveira licença
sem vencimento por mais um ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com início em 1 de
Setembro de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Alfredo de Oli-
veira Henriques. 3000110516

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de chefe da Secção de Contabilidade

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 15 de Julho de 2003 do vere-
ador do pelouro de Administração, Finanças, Modernização e
Desenvolvimento, no uso da competência delegada, foi nomeada para
o lugar de chefe da Secção de Contabilidade Maria Emília Almeida
Santos Portela, única candidata classificada no concurso em epígrafe,
conforme consta da lista de classificação final, a qual foi notificada
à interessada em 15 de Julho de 2003, devendo a nomeada aceitar o
novo lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

15 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 3000110518
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso

Torna-se público que esta Câmara Municipal, por despacho do seu
presidente da Câmara, celebrou um contrato de avença com Eduar-
do Santos Ribeiro, para funções de organização e comando da Polí-
cia Municipal, com início em 2 de Junho de 2003 e duração de seis
meses.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Alberto
Castro Fernandes. 1000231131

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de serviço social princi-
pal.

Torna-se público que, em conformidade com o disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, por despacho de 14 de Julho de 2003 do presidente da
Câmara, foi nomeada para um lugar do quadro de técnico superior
de serviço social principal a candidata classificada no concurso em
epígrafe, a que se refere o aviso de abertura afixado nas instalações
dos serviços em 24 de Abril de 2003:

Fernanda Júlia Jantarada Pereira.

21 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Expedito
Manuel de Carvalho Moreira. 3000110552

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar de engenheiro
civil de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, através do despacho
do presidente de 4 de Julho, foi contratada na carreira de engenheiro
civil, em regime de contrato administrativo de provimento, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 7 de Julho
de 2003, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a licenciada Isabel Ale-
xandra Duarte Ribeiro, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 315, da categoria.

21 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Expedito
Manuel de Carvalho Moreira. 3000110555

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
proferido em 21 de Junho de 2002, foi instaurado processo discipli-
nar, nos termos do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, a Agos-
tinho Amaral Alves Pinto e António José Pinho Tubal, ambos fis-
cais municipais desta autarquia, tendo-lhes sido aplicada a pena de
aposentação compulsiva, deliberada em reunião de Câmara de 9 de
Julho de 2003.

17 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Ân-
gelo Silva Ferreira. 1000231107

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso das compe-
tências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi por mim
homologada em 21 de Julho de 2003 a lista de classificação final do
concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior
de 1.ª classe (licenciatura em Administração Autárquica), aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 131, de 6 de
Junho de 2003.

A candidata classificada, Carla Manuela Monteiro Pinto Leite,
deverá aceitar a respectiva nomeação nos 20 dias imediatos ao da

publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Ân-
gelo Silva Ferreira. 1000231105

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico de 2.ª classe (estagiário) da carreira
técnica � área de desporto.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho datado de 17 de Junho 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 para admissão de
um estagiário para ingresso na carreira técnica, em regime de con-
trato administrativo de provimento, pelo período de um ano, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, o
qual se rege pelos seguintes pontos:

1 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeada-
mente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias exigidas para o desempe-

nho 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.

1.2 � Requisitos especiais � o constante da alínea c) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro: estar habilitado com curso superior que não confira o
grau de licenciatura, em área de formação adequada ao conteúdo
funcional do lugar a prover.

2 � Remuneração e condições de trabalho � o vencimento é o
previsto no escalão 1, índice 218, a que corresponde o vencimento
mensal ilíquido de 676,52 euros (para o ano de 2003), sendo-lhe
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de traba-
lho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover consiste em desen-
volver funções de estudo e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadrada em
planificação e conhecimentos profissionais adquiridos através de curso
superior, na área do desporto.

4 � Local de prestação de trabalho � as funções corresponden-
tes ao lugar em concurso serão desempenhadas na área do município
de Vouzela, sem prejuízo de eventuais deslocações e estadias moti-
vadas pela frequência de acções de formação.

5 � Número de lugares a preencher � um lugar.
6 � Validade do concurso � para a vaga posta a concurso e para

as que forem necessárias preencher no prazo de um ano a contar da
publicação da lista de classificação final.

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento em folha normalizada formato
A4, dirigido ao presidente da Câmara de Vouzela, Alameda de
D. Duarte de Almeida, 3670-250 Vouzela, podendo ser entregue pes-
soalmente, dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade e resi-
dência, data de nascimento, situação militar, número e va-
lidade do bilhete de identidade e número de contribuinte
fiscal, etc.);

b) Habilitações literárias;
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c) Identificação do concurso a que se candidata, com indica-
ção do Diário da República em que foi publicado o pre-
sente aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

7.1 � Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente,
ser acompanhados dos seguintes documentos:

Documento comprovativo das habilitações literárias;
Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contribuinte;
Documentos comprovativos dos elementos que os candidatos

considerem relevantes para a apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais serão con-
siderados se devidamente comprovados;

Curriculum vitae.

7.2 � É dispensada, nesta fase, a apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 1.1 do presente aviso, devendo os candidatos declarar nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos enumerados nas referidas alíneas.

7.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Os métodos de selecção serão: prova oral de conhecimentos

teóricos (POCT), entrevista profissional de selecção (EPS) e avali-
ação curricular (AC). A classificação final será expressa na escala de
0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores e resultará da aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF = (POCT + EPS + AC) : 3
em que:

CF = classificação final;
POCT = prova oral de conhecimentos teóricos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

Os critérios de avaliação e factores de ponderação constam da
acta da reunião do júri, realizada para o efeito, a qual será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

8.1 � Prova oral de conhecimentos teóricos � a prova oral de
conhecimentos teóricos integra uma parte geral e uma parte especí-
fica e no seu conjunto visa avaliar os níveis de conhecimentos aca-
démicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao
exercício da função, e será pontuada de 0 a 20 valores, consideran-
do-se excluído o candidato que obtenha pontuação inferior a 9,5 va-
lores.

8.1.1 � Parte geral � da parte geral da prova oral de conheci-
mentos constam os temas relativos aos direitos e deveres da função
pública e à deontologia profissional e versará, designadamente, so-
bre as matérias que têm como suporte a seguinte legislação:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos
Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração da Lei

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
d) Código do Procedimento Administrativo, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

8.1.2 � Parte específica � a parte específica da prova oral de
conhecimentos incidirá sobre matérias incluídas no currículo e no
desempenho das funções da área de desporto, tendo como suporte a
seguinte legislação:

a) Regime de instalação e funcionamento das instalações des-
portivas de uso público (Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de
Novembro);

b) Instalação e funcionamento dos recintos com diversões
aquáticas (Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de Março);

c) Regulamento Municipal do Pavilhão Desportivo de Vouzela;
d) Regulamento Municipal do Parque Desportivo de Vouzela;
e) Regulamento Municipal da Piscina Municipal de Aprendi-

zagem.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista profis-
sional de selecção será pontuada de 0 a 20 valores e visa determinar
e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-

tica, as capacidades e aptidões do candidato relativamente ao perfil
exigido na função e versará sobre:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Capacidade de relacionamento, comunicabilidade e sociabi-

lidade;
e) Conhecimentos da função.

8.3 � Avaliação curricular � a avaliação curricular é destinada a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo
com as exigências da função, a habilitação académica de base, a
experiência profissional e a formação profissional, sendo pontuada
de 0 a 20 valores.

9 � No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

10 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos no artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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.

12 � A data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção
serão oportunamente comunicados aos candidatos pelas formas pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

13 � Constituição do júri:

Presidente � João de Brito Correia Taborda, vice-presidente
da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Eugénia Maria Rocha Liz, vereadora em regime
de permanência, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

2.º Dr. Diogo Afonso Dias Carvalho, técnico superior de
desporto de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Prof. Horácio Rodrigues Ribeiro, vereador em regime
de meio tempo.

2.º Dr. Armindo Telmo Antunes Ferreira, presidente da
Câmara Municipal.

14 � Estágio � o estágio deste concurso tem carácter probató-
rio e duração de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

14.1 � Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

14.2 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como à homologação, publicação, reclamação e
recurso dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14.3 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório de
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o
mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação profissio-
nal, ficando o provimento a título definitivo na categoria de téc-
nico de 2.ª classe condicionado à realização de estágio com classifi-
cação não inferior a Bom (14 valores).

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira. 3000110525

JUNTA DE FREGUESIA DE ALMODÔVAR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por deliberação
de 26 de Junho de 2003 desta Junta de Freguesia, se encontra aberto
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
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assistente administrativo principal, do quadro de pessoal desta Junta
de Freguesia.

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, caducando com o respectivo preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � compete ao titular do lugar a prover
as funções constantes no n.º 1, alínea c), do Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar a
concurso serão desempenhadas na área da freguesia de Almodôvar.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � a remune-
ração será a correspondente ao escalão 1, índice 218, no valor de
676,52 euros, se outra não resultar da aplicabilidade do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, sendo-lhe aplicá-
vel, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as
normas genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

7 � Requisitos de admissão � só serão admitidos ao concurso os
candidatos que satisfaçam os requisitos gerais definidos 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 serviço cívico, quan-

do 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.

7.1 � São ainda requisitos de admissão os previstos no artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 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 as
adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

9 � Apresentação de candidaturas:
9.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

9.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Almodôvar, entregue pessoalmente na Secretaria da
Junta de Freguesia, ou enviado pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 9.1, à Junta de Fre-
guesia de Almodôvar, Rua do Cinema, 7700-057 Almodôvar, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte fiscal, situação militar, profissão, re-
sidência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas;

e) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso
apresentados com o requerimento.

9.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal;

d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço ou organismo de origem, da qual constem,
inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria detida,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e as classificações de serviço obtidas, com indica-
ção das respectivas expressões quantitativas e menções
qualitativas.

9.4 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos
no n.º 6 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração, no res-
pectivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas, sobre a situação precisa em que o candidato se contra rela-
tivamente a cada um dos requisitos.

9.5 � Os candidatos que sejam funcionários ou agentes desta Jun-
ta de Freguesia são dispensados da apresentação dos documentos que
constem do respectivo processo individual.

9.6 � A falta de documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.7 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção � de acordo com o Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, no concurso serão utilizados conjunta-
mente os seguintes métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos � terá a duração máxima de três
horas e consistirá na resposta, por escrito, a uma prova
que versará sobre as seguintes matérias:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Quadro de
Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias);

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro (Código do Procedimento Administrativo);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio (Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcio-
nários e Agentes da Administração Central, Regional
e Local);

b) Entrevista profissional de selecção � terá a duração máxi-
ma de trinta minutos, tendo por objectivo determinar e
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos, e incidirá sobre temas relacionados com as funções a
desempenhar, e ainda determinar alguns dados particulares
como a actividade actual e anterior, experiência e forma-
ção profissionais, cujos resultados serão definidos de acordo
com as seguintes menções qualitativas:

Não favorável � de 0 a 9 valores;
Favorável com reservas � de 10 a 11 valores;
Favorável � de 12 a 13 valores;
Bastante favorável � de 14 a 16 valores;
Preferencialmente favorável � de 17 a 20 valores;

c) Avaliação curricular � o júri terá em conta a experiência
profissional, a classificação de serviço, se esta puder estar
em causa, os cursos de formação e acções desenvolvidas
pelos candidatos no âmbito da actividade. Na avaliação
curricular o júri terá em conta:

Habilitação académica de base � onde se pondera a titu-
laridade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

Formação profissional � em que se ponderam as acções
de formação profissional, em especial as relacionadas
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com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso,
em que:

Não frequência de quaisquer acções de formação (re-
lacionadas ou não com o lugar a prover) � 10 va-
lores;

Frequência de acções de formação não correlacionadas
com o lugar a prover � 12 valores;

Frequência de acções de formação correlacionadas com
o lugar a prover � 12 valores, mais 1 valor por cada
acção deste tipo, até ao limite de 20 valores;

Experiência profissional � em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para
a qual é aberto concurso, em que:

Inexistência de qualquer experiência profissional na
área de actividade para que o concurso é aberto �
10 valores;

Existência de experiência profissional não directa-
mente ligada com a actividade do lugar a pro-
ver � 12 valores;

Existência de experiência profissional na área de ac-
tividade para que o concurso é aberto � 12 valo-
res, mais 2 valores por cada ano, até ao limite de
20 valores.

A classificação final da avaliação curricular será expressa median-
te a seguinte fórmula:

AC =
 HA + FP + EP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

11.1 � Os referidos métodos de selecção serão classificados numa
escala de 0 a 20 valores.

11.2 � A classificação final será expressa pela seguinte fórmula:

CF =
 3(PC) + 2(EPS) + 2(AC)

7
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

12 � Relação de candidatos e lista de classificação final � de
conformidade com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) A relação dos candidatos admitidos será afixada no edifício
dos Paços do Município, de acordo com o disposto no
n.º 2 do artigo 33.º;

b) Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
disposto no n.º 2 do artigo 34.º;

c) A lista de classificação final será notificada aos candidatos
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 40.º

13 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente do júri � tesoureiro da Junta de Freguesia, Francis-
co Venâncio Alves.

Vogais efectivos:

Presidente da Assembleia de Freguesia, Adanjo Augusto
Gonçalves.

Secretário da Junta de Freguesia, Francisco Pedro Revés.

Vogais suplentes:

Membro da Assembleia de Freguesia Luís Manuel Parrinha
Saleiro.

Presidente da Junta de Freguesia, Domingos Manuel Romba
Guerreiro.

Vogal que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedi-
mentos � membro da Assembleia de Freguesia Paulo Fernando Co-
laço Guerreiro.

21 de Julho de 2003. � Pelo Presidente da Junta, o Secretário,
Francisco Pedro Revés. 1000231123

JUNTA DE FREGUESIA DE ATENOR

Edital

Brasão, bandeira e selo

José Augusto Pera, presidente da Junta de Freguesia de Atenor, do
município de Miranda do Douro:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Atenor, do município de Miranda do Douro, tendo em
conta o parecer emitido em 5 de Junho de 2003 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi esta-
belecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fre-
guesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 8 de Julho de 2003:

Brasão � escudo de prata, três telhas de vermelho alinhadas
em faixa, entre dois ramos de oliveira de verde, frutados de
negro, com os pés passados em aspa, atados de vermelho,
em chefe e buzina de verde, cordoada de vermelho, voltada,
em campanha. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «ATENOR»;

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho.
Haste e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Atenor � Miranda do Douro».

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, José Augusto Pera.
3000110571

JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR

Aviso

1 � Torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia
do Lumiar de 14 de Julho de 2003, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso
na 3.ª série do Diário da República, concurso interno geral de aces-
so para provimento de um lugar na categoria de assistente adminis-
trativo principal, escalão 1, índice 218, a que corresponde o venci-
mento ilíquido de 676,52 euros, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � O presente concurso rege-se pelo 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, e pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Validade do concurso � o presente concurso é válido para a
vaga indicada, extinguindo-se com o seu provimento.

4 � São requisitos de admissão ao concurso os constantes do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 � O local de trabalho situa-se na área da freguesia do Lumiar.
6 � Os métodos de selecção serão constituídos por:
6.1 � Prova escrita de conhecimentos (PC), a classificar de 0 a

20 valores, visando avaliar os níveis de conhecimentos profissio-
nais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício da função,
que versará os seguintes diplomas:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-

ções;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/92, de 15 de Novembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

6.2 � Avaliação curricular (AC), visando avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área funcional para que o concurso é
aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da função,
os seguintes factores de apreciação e critérios:

6.2.1 � A habilitação académica de base (HA), onde se pondera-
rá a titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida, constituindo critérios:

9.º ano de escolaridade � 13 valores;
11.º ano de escolaridade � 14 valores;
Escolaridade de nível mais elevado � 15 valores.
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6.2.2 � A formação profissional (FP), onde se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso,
constituindo critérios:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções interessando à função � 12 valores.

6.2.3 � A experiência profissional (EP), em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções no tempo, na área de actividade
para que é aberto o concurso, constituindo critérios:

Com três anos de exercício de funções � 12 valores;
Com mais de três anos e menos de quatro anos de exercício de

funções � 13 valores;
Com mais de quatro anos de exercício de funções � 14 valo-

res.

6.2.4 � A classificação de serviço (CS), em que se ponderará a
classificação de serviço atribuída nos últimos três anos relevantes
para promoção, nas seguintes menções, assim classificados:

Muito bom � 17 valores;
Bom � 14 valores,

correspondendo a classificação deste factor à média simples das
menções atribuídas.

6.3 � Entrevista profissional de selecção � tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo consi-
derados os seguintes factores de apreciação: capacidade de expressão
(CE), clareza de raciocínio (CR), motivação no desempenho da fun-
ção (MD), espírito de equipa e participação (EE), os quais serão
ponderados de 0 a 20 valores.

6.4 � As fórmulas a utilizar para cálculo da avaliação curricular
(AC), entrevista profissional de selecção (EPS) e classificação final
(CF):

AC =
 HA + FP + 2EP + CS

5

EPS =
 CE + CR + MD + EE

4

CF =
 PC + AC + EPS

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço;
EPS = entrevista profissional de selecção;
CE = capacidade de expressão;
CR = clareza de raciocínio;
MD = motivação no desempenho da função;
EE = espírito de equipa e participação;
CF = classificação final;
PC = prova de conhecimento.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação referentes aos mé-
todos de selecção constarão das actas do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8 � Os requerimentos de admissão a concurso, elaborados em
papel A4, contendo a indicação da categoria a que se candidata,
deverão ser dirigidos ao presidente da Junta de Freguesia do Lumiar,
podendo ser entregues pessoalmente nestes Serviços, sitos na Estra-
da da Torre, 19, 1750-293 Lisboa, ou remetidos pelo correio, com
aviso de recepção.

8.1 � Dos requerimentos deverão constar, sob pena de exclusão,
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias legais adequadas ao exercício das fun-
ções;

c) Habilitações profissionais (cursos de formação profissional
adequados, principalmente os que constituírem requisitos
para acesso);

d) Experiência profissional;

e) Situação em que se encontra o candidato face ao serviço
público a que estiver vinculado, com referência ao tempo
de serviço e respectiva classificação;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito.

9 � Em relação aos requisitos referidos nas alíneas b), c), e) e f)
do número anterior, deverão os candidatos declarar, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontrem.

10 � É obrigatória a apresentação de curriculum vitae, assim como
comprovativos autenticados da formação constante da alínea c) do
n.º 8.1 deste aviso.

11 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas, para consulta, no edifício
da Junta de Freguesia do Lumiar e os candidatos notificados nos
termos legais.

12 � O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Nuno Roque, presidente da Junta, que será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal
efectivo.

Vogais efectivos:

Engenheiro Carlos Alberto Pereira da Costa.
Dr.ª Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva.

Vogais suplentes:

Dr. Rui Pereira Caeiro.
Engenheiro Ricardo Francisco Mendes Pacheco.

22 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, Nuno Roque.
3000110838

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO

Aviso n.º 1

Torna-se público que, por despacho de 3 de Julho de 2003, e na
sequência de concurso interno de acesso, foi nomeada na categoria
de assistente administrativo especialista, do quadro de pessoal desta
Junta de Freguesia de São Pedro, Maria Amália de Almeida Areias
Pimentel Félix, escalão 1, índice 264.

3 de Julho de 2003. � A Presidente da Junta, Maria Iria Ribeiro
Machado Alves Ferreira. 3000109067

JUNTA DE FREGUESIA DE TEIXEIRA

Edital

Brasão, bandeira e selo

José António Gomes Costa, presidente da Junta de Freguesia de
Teixeira, do município de Arganil:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Teixeira, do município de Arganil, tendo em con-
ta o parecer emitido em 6 de Maio de 2003 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 29 de
Junho de 2003:

Brasão � escudo de prata, ponte de xisto de um arco de negro,
realçada de ouro, firmada nos flancos e movente de ponta
ondada de azul e prata de três tiras e encimada por dois
castanheiros arrancados de verde e frutados de ouro. Coroa
mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda
a negro: «TEIXEIRA ARGANIL»;

Bandeira � esquartelada de verde e amarelo. Cordão e borlas
de ouro e verde. Haste e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Teixeira � Arganil».

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, José António
Gomes Costa. 3000110395
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JUNTA DE FREGUESIA DE VISEU (SÃO JOSÉ)

Edital

Brasão, bandeira e selo

Dário de Almeida Costa, presidente da Junta de Freguesia de Viseu
(São José), do município de Viseu:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Viseu (São José), do município de Viseu, tendo em con-
ta o parecer emitido em 27 de Janeiro de 2003 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 28 de Abril de
2003:

Brasão � escudo de ouro, açucena de verde, folhada do mesmo
e florida de prata, realçada de negro, posta em pala, tendo
brocante faixa de negro. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «VISEU � S. JOSÉ»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Viseu � S. José».

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Dário de Almeida
Costa. 3000110591

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS E AMADORA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de assessor principal da carreira de
engenheiro civil.

1 � Torna-se público que, por despacho da presidente do conse-
lho de administração de 12 de Junho de 2003, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral, para
provimento de um lugar na categoria de assessor principal da carrei-
ra de engenheiro civil, do quadro de pessoal destes Serviços.

2 � O concurso é válido para a vaga indicada, extinguindo-se com
o seu provimento.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o correspondente
ao do grupo de pessoal técnico superior, grau II, constante do mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

4 � Legislação aplicável � 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, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, al-
terado e republicado 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, e Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

5 � O local de trabalho situa-se na área de actuação destes Ser-
viços.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da Administração Pública, corres-
pondendo o vencimento ao escalão 1, índice 710, da categoria em
epígrafe, no valor de 2203,34 euros.

6 � Podem ser opositores a este concurso os candidatos que sa-
tisfaçam os requisitos gerais de admissão 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, conjugado com o dis-
posto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

Requisito especial � encontrar-se habilitado com licenciatura em
Engenharia Civil.

7 � Os métodos de selecção serão constituídos por:
7.1 � Avaliação curricular (AC), visando avaliar as aptidões pro-

fissionais dos candidatos na área funcional para que é aberto o con-
curso, com base na análise do respectivo currículo profissional, de-
vendo ser considerados e ponderados os seguintes factores e critérios,
de acordo com as exigências da função:

7.1.1 � Habilitação académica de base (HA), onde se ponderará a
titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida, constituindo critérios:

Licenciatura em Engenharia Civil � 14 valores;
Grau académico de nível mais elevado � 15 valores.

7.1.2 � Formação profissional (FP), onde se ponderarão as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional com interesse para
a função, especialmente as relacionadas com a fiscalização de obras,
redes de água e esgotos em edifícios e sistemas públicos, redes de
abastecimento de água, gestão das redes e controlo de perdas, quali-
dade e ainda de informática na óptica do utilizador, não sendo con-
sideradas outras:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação, interessando à função � 14 valores.

7.1.3 � Experiência profissional (EP), onde se ponderará o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividades para a qual é
aberto o concurso, com especial relevo para a execução de projec-
tos de abastecimento de água e drenagem de esgotos, enquadrados
nos planos directores de abastecimento e drenagem, supervisão e
controlo de processos de concursos de empreitadas, apreciação e
fiscalização de obras de infra-estruturas, coordenação e fiscalização
de obras públicas, informatização do cadastro dos sistemas de distri-
buição de água, gestão e controlo de perdas de água, nas redes de
abastecimento, bem como outras capacitações adequadas, com ava-
liação da sua natureza e duração:

Com 12 anos de exercício de funções � 12 valores;
De 13 a 15 anos de exercício de funções � 15 valores;
De 16 a 18 anos de exercício de funções � 18 valores;
Com mais de 18 anos de exercício de funções � 20 valores.

7.1.4 � Classificação de serviço (CS), onde se ponderará a clas-
sificação de serviço atribuída nos últimos três anos de serviço, com
os seguintes critérios:

Bom � 14 valores;
Muito bom � 17 valores.

A classificação a atribuir a este factor de apreciação será calcula-
da através de média simples das menções atribuídas.

7.2 � Fórmula a utilizar para cálculo da classificação a atribuir à
avaliação curricular:

AC =
 HA + FP + 3EP + CS

6
onde:

AC = classificação calculada para avaliação curricular;
HA = classificação atribuída à habilitação académica de base;
FP = classificação atribuída à formação profissional;
EP = classificação atribuída à experiência profissional;
CS = classificação atribuída à classificação de serviço.

7.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS), visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, constituindo facto-
res e critérios de apreciação:

Sentido crítico � 0 a 3 valores;
Capacidade de comunicação � 0 a 3 valores;
Motivação � 0 a 4 valores;
Experiência profissional adequada à função (aspectos curricula-

res) � 0 a 10 valores.

7.4 � Fórmula para cálculo da classificação final (CF):

CF =
 2AC + EPS

3
onde:

CF = classificação final 0 a 20 valores;
AC = classificação atribuída à avaliação curricular;
EPS = classificação atribuída à entrevista profissional de selec-

ção.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação referentes aos mé-
todos de selecção constarão das actas do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento elaborado em papel A4, contendo a indicação da categoria
a que se candidata, dirigido à presidente do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, podendo ser entregue na Divisão de Gestão de Recursos
Humanos destes Serviços Municipalizados, sitos na Avenida do
Dr. Francisco Sá Carneiro, 19, Moinho das Antas, 2780-241 Oeiras,
entre as 8 horas e 30 minutos e as 15 horas, ou enviados pelo cor-
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reio, ao cuidado da mesma Divisão, em carta registada, com aviso
de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

9.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu, situação militar, residên-
cia, código postal e telefone, caso possua);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (cursos de formação e outros);
d) Experiência profissional;
e) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

f) Identificação do serviço a que pertence e a actual catego-
ria, assim como a respectiva antiguidade na categoria e na
função pública e ainda a classificação de serviço nos anos
relevantes para efeitos do presente concurso;

g) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito.

9.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais;

b) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, especificando o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública e a classificação de
serviço reportada aos anos relevantes para efeitos de pro-
moção.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora são
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e c).

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

11 � A relação dos candidatos, assim como a lista de classifica-
ção final, serão publicitadas nos termos dos artigos 34.º e 40.º, am-
bos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O júri do presente concurso tem a seguinte composição:

Presidente � engenheiro José Dâmaso Lança Bonito, director
do Departamento de Água e Saneamento.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Julieta Lázaro Mendes Moyano Marques,
chefe da Divisão de Operação e Exploração de Redes,
que substituirá o presidente nos seus impedimentos.

Engenheira Eglantina da Silva Moreira, chefe da Divisão
de Projectos e Obras.

Vogais suplentes:

Engenheiro João José Valente Nunes, chefe da Divisão de
Contadores, Equipamento e Telegestão.

Engenheiro Eduardo Alberto Neves Murinello, coordena-
dor do Gabinete de Controlo de Perdas.

13 � 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.

1 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 3000110913

Aviso

Concurso interno geral para provimento do cargo
de director do Departamento Financeiro

Torna-se público que, após o exercício do direito de participação
do interessado, nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,

de 24 de Novembro, é publicada a lista de classificação final respei-
tante ao concurso em epígrafe, homologada por deliberação do con-
selho de administração de 30 de Junho de 2003:

Carlos Alberto Ferreira Paiva � 18,25 valores.

Mais se torna público que, na mesma reunião, o conselho de ad-
ministração deliberou ainda nomear, para provimento do lugar a que
concorreu, o candidato acima citado.

O nomeado deverá tomar posse do lugar após publicação no Diá-
rio da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110927

Aviso

Concurso interno geral para provimento do cargo
de director do Departamento Comercial e Administrativo

Torna-se público que, após o exercício do direito de participação
do interessado, nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, é publicada a lista de classificação final respei-
tante ao concurso em epígrafe, homologada por deliberação do con-
selho de administração de 30 de Junho de 2003:

Teresa de Jesus Amorim Gonçalves � 18,25 valores.

Mais se torna público que, na mesma reunião, o conselho de ad-
ministração deliberou ainda nomear, para provimento do lugar a que
concorreu, a candidata acima citada.

A nomeada deverá tomar posse do lugar após publicação no Diá-
rio da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110932

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior principal, da car-
reira de engenheiro civil.

Torna-se público que, para efeitos dos artigos 39.º e 41.º, ambos
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, é publicada a
seguinte lista de classificação final respeitante ao concurso em epí-
grafe, homologada por deliberação do conselho de administração de
30 de Junho de 2003:

Isabel Maria Guerreiro Marques Estêvão de Sousa Vasconcelos �
14,33 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração deliberou
ainda nomear, para provimento do lugar a que concorreu, a candi-
data acima citada.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar no prazo le-
gal e após publicação no Diário da República. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

9 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110917

Aviso

Torna-se público que, em reunião de 30 de Junho de 2003, o con-
selho de administração deliberou proceder à reclassificação profis-
sional do desenhador especialista principal António da Silva Cabral,
escalão 2, índice 320, na situação prevista na alínea e) do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para a categoria de
técnico de informática-adjunto, nível 3, escalão 4, índice 330, veri-
ficado que se encontravam satisfeitos os requisitos previstos no ar-
tigo 5.º do mesmo diploma e atento ainda o disposto no artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo legal, após pu-
blicação em Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)

9 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110921
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de assessor principal da carreira de
engenheiro (área funcional de engenharia civil).

1 � Torna-se público que, por despacho da presidente do conse-
lho de administração de 25 de Junho de 2003, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral, para
provimento de um lugar na categoria de assessor principal da carrei-
ra de engenheiro (área funcional de engenharia civil), do quadro de
pessoal destes Serviços.

2 � O concurso é válido para a vaga indicada, extinguindo-se com
o seu provimento.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o correspondente
ao do grupo de pessoal técnico superior, grau II, constante do mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

4 � Legislação aplicável � 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, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � O local de trabalho situa-se na área de actuação destes Ser-
viços.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da Administração Pública, corres-
pondendo o vencimento ao escalão 1, índice 710, da categoria em
epígrafe, no valor de 2203,34 euros

6 � Podem ser opositores a este concurso os candidatos que satis-
façam as condições previstas 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, conjugado com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

Requisito especial � encontrar-se habilitado com licenciatura em
Engenharia Civil.

7 � Os métodos de selecção serão constituídos por:
7.1 � Avaliação curricular (AC), visando avaliar as aptidões pro-

fissionais dos candidatos na área funcional para que é aberto o con-
curso, com base na análise do respectivo currículo profissional, de-
vendo ser considerados e ponderados os seguintes factores e critérios,
de acordo com as exigências da função:

7.1.1 � Habilitação académica de base (HA), onde se ponderará a
titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente re-
conhecida, constituindo critérios:

Licenciatura em Engenharia Civil � 14 valores;
Grau académico de nível mais elevado � 15 valores.

7.1.2 � Formação profissional (FP), onde se ponderarão as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional com interesse para
a função, especialmente as relacionadas com a fiscalização de obras,
redes de água e esgotos em edifícios e sistemas públicos, redes de
abastecimento de água, gestão das redes e controlo de perdas, quali-
dade e ainda de informática na óptica do utilizador, não sendo con-
sideradas outras:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação, interessando à função � 14 valores.

7.1.3 � Experiência profissional (EP), onde se ponderará o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividades para a qual é
aberto o concurso, com especial relevo para a execução de projec-
tos de abastecimento de água e drenagem de esgotos, enquadrados
nos planos directores de abastecimento e drenagem, supervisão e
controlo de processos de concursos de empreitadas, apreciação e
fiscalização de obras de infra-estruturas, coordenação e fiscalização
de obras públicas, informatização do cadastro dos sistemas de distri-
buição de água, gestão e controlo de perdas de água, nas redes de
abastecimento, bem como outras capacitações adequadas, com ava-
liação da sua natureza e duração:

Com 12 anos de exercício de funções � 12 valores;
De 13 a 15 anos de exercício de funções � 15 valores;
De 16 a 18 anos de exercício de funções � 18 valores;
Com mais de 18 anos de exercício de funções � 20 valores.

7.1.4 � Classificação de serviço (CS), onde se ponderará a clas-
sificação de serviço atribuída nos últimos três anos de serviço, com
os seguintes critérios:

Bom � 14 valores;
Muito bom � 17 valores.

A classificação a atribuir a este factor de apreciação será calcula-
da através de média simples das menções atribuídas.

7.2 � Fórmula a utilizar para cálculo da classificação a atribuir à
avaliação curricular:

AC =
 HA + FP + 3EP + CS

6
onde:

AC = classificação calculada para avaliação curricular;
HA = classificação atribuída à habilitação académica de base;
FP = classificação atribuída à formação profissional;
EP = classificação atribuída à experiência profissional;
CS = classificação atribuída à classificação de serviço.

7.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS), visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, constituindo facto-
res e critérios de apreciação:

Sentido crítico � 0 a 3 valores;
Capacidade de comunicação � 0 a 3 valores;
Motivação � 0 a 4 valores;
Experiência profissional adequada à função (aspectos curricula-

res) � 0 a 10 valores.

7.4 � Fórmula para cálculo da classificação final (CF):

CF =
 2AC + EPS

3
onde:

CF = classificação final 0 a 20 valores;
AC = classificação atribuída à avaliação curricular;
EPS = classificação atribuída à entrevista profissional de selec-

ção.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação referentes aos mé-
todos de selecção constarão das actas do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento elaborado em papel A4, contendo a indicação da categoria
a que se candidata, dirigido à presidente do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, podendo ser entregue na Divisão de Gestão de Recursos
Humanos destes Serviços Municipalizados, sitos na Avenida do
Dr. Francisco Sá Carneiro, 19, Moinho das Antas, 2780-241 Oeiras,
entre as 8 horas e 30 minutos e as 15 horas, ou enviados pelo cor-
reio, ao cuidado da mesma Divisão, em carta registada, com aviso
de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

9.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu, situação militar, residên-
cia, código postal e telefone, caso possua);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (cursos de formação e outros);
d) Experiência profissional;
e) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

f) Identificação do serviço a que pertence e a actual catego-
ria, assim como a respectiva antiguidade na categoria e na
função pública e ainda a classificação de serviço nos anos
relevantes para efeitos do presente concurso;

g) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito.

9.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão, nos termos do
n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais;

b) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, especificando o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública e a classificação de
serviço reportada aos anos relevantes para efeitos de pro-
moção.
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Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora são
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e c).

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

11 � A relação dos candidatos, assim como a lista de classifica-
ção final, serão publicitadas nos termos dos artigos 34.º e 40.º, am-
bos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � O júri do presente concurso tem a seguinte composição:

Presidente � engenheiro José Dâmaso Lança Bonito, director
do Departamento de Água e Saneamento.

Vogais efectivos:

Engenheira Eglantina da Silva Moreira, chefe da Divisão
de Projectos e Obras, que substituirá o presidente nos
seus impedimentos.

Engenheiro Fernando Augusto Rodrigues Machado, chefe
da Divisão de Exploração de Redes de Água.

Vogais suplentes:

Engenheiro João José Valente Nunes, chefe da Divisão de
Contadores, Equipamento e Telegestão.

Engenheira Maria Julieta Lázaro Mendes Moyano Marques,
chefe da Divisão de Operação e Exploração de Redes.

13 � 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.

11 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110924

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de 1.ª classe
(área de engenharia biotecnológica).

Torna-se público que, para efeitos dos artigos 40.º e 41.º, ambos
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, é publicada a
seguinte lista de classificação final respeitante ao concurso em epí-
grafe, homologada por deliberação do conselho de administração de
14 de Julho de 2003:

Pedro Miguel Martins Borges Alves � 15 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração deliberou
ainda nomear, para provimento do lugar a que concorreu, o candi-
dato acima citado.

O nomeado deverá aceitar a nomeação para o lugar a que concor-
reu no prazo legal, após publicação no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110905

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar na categoria de assistente administrativo

Torna-se público que, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local

pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, o conselho de admi-
nistração, em reunião de 14 de Julho de 2003, deliberou nomear os
seguintes candidatos da lista ordenada de classificação final, do con-
curso em referência:

Susana Cristina Marques Gonçalves.
Maria do Rosário Matias Cardoso Antunes.
Lídia Maria Correia Costa.
Maria Fiel de Jesus.
Sandra Sofia Rodrigues Martins.

Os nomeados deverão tomar posse dos lugares a que concorreram
no prazo legal, após publicação no Diário da República. (Não care-
ce de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110907

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de 1.ª classe
(área de engenharia química).

Torna-se público que, para efeitos dos artigos 40.º e 41.º, ambos
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, é publicada a
seguinte lista de classificação final respeitante ao concurso em epí-
grafe, homologada por deliberação do conselho de administração de
14 de Julho de 2003:

Teresa Cristina Duarte Matos Coelho Antunes � 15 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração deliberou
ainda nomear, para provimento do lugar a que concorreu, a candi-
data acima citada.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar a que concor-
reu no prazo legal, após publicação no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Julho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000110909

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 174/DGP/03

Concurso para provimento de um lugar de chefe
da Divisão de Informação e Relações Públicas

Para os devidos efeitos informa-se que, por lapso, o concurso
mencionado em epígrafe saiu com inexactidão. Assim, onde se lê:

CF =
 AC + FP

2
deve ler-se:

CF =
 AC + EPS

2

determinando-se a rectificação do aviso n.º 122/DGP/03, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 143, de 24 de Junho de 2003.

26 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António
Pereira. 3000110885



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 179 � 5 de Agosto de 200316 582

CONVOCATÓRIAS

MACORLUX � ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas de MACORLUX � Electrodomésticos,
S. A., com sede na Quinta de São Silvestre, freguesia e concelho de
Pampilhosa da Serra, pessoa colectiva n.º 503843415, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra sob
o n.º 53, com o capital social de € 2 500 000, integralmente reali-
zado, para se reunirem em assembleia geral, a realizar nas instala-
ções da sociedade, sitas na Zona Industrial de Condeixa, por falta de
instalações que permitam a reunião em condições satisfatórias, na
sede e na comarca respectiva, no dia 13 de Setembro de 2003, pelas
15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o aumento de capital social no valor de
€ 412 495, por incorporação de reservas legais e livres nos
valores de € 20 997,47, € 391 497,53, respectivamente
com a criação de 82 499 acções, de € 5 cada, a distribuir
na proporção das acções detidas pelos actuais accionistas;

2) Deliberar sobre o aumento de capital social por entradas
em dinheiro no valor de € 110 000, a realizar pela emis-
são de 22 000 novas acções nominativas de valor nominal
de € 5 cada uma, pela admissão de 22 novos accionistas
subscritores da importância de € 5000 cada um, identifica-
dos em lista arquivada na sede da sociedade;

3) Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos
accionistas actuais, relativamente ao aumento de capital so-
cial por entradas em dinheiro referido no n.º 2 desta ordem
de trabalhos, justificada pelo interesse da sociedade;

4) Deliberar sobre a nova redacção do n.º 1 do artigo 5.º do
pacto social, no sentido de actualizar a sua redacção em
virtude dos aumentos de capital deliberados.

Podem participar na reunião da assembleia os accionistas que ti-
verem acções averbadas em seu nome, no livro de registo de socie-
dade ou depositadas numa instituição de crédito. O registo e o depó-
sito hão-de ter-se verificado até cinco dias antes da data marcada
para a reunião e manter-se-ão até ao encerramento desta. Só têm
direito a voto os accionistas que detenham, pelo menos, 100 ac-
ções, podendo aqueles que sejam titulares de acções que não preen-
cham esse requisito agrupar-se de modo a fazerem-se representar na
assembleia geral.

A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pessoas
colectivas será feita pelas pessoas a quem legal ou voluntariamente
couber a respectiva representação. Os accionistas pessoas singulares
podem fazer-se representar por um membro do conselho de admi-
nistração, pelo seu cônjuge, pelos seus parentes em linha recta ou
por outros accionistas. A representação dos accionistas será
comunicada por carta endereçada ao presidente da mesa, recebida
até ao início da reunião da assembleia geral.

23 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
António Armando Sandinha Serra. 3000110936

BATIPONTE � CONSTRUÇÕES E PONTES
DE PORTUGAL, S. A.

Sede social: Avenida de Álvares Cabral, 84, 1.º, direito,
1250-018 Lisboa

Capital social: € 59 855,75

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 36 606/660328.

Número de identificação de pessoa colectiva: 500042845.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 16.º dos estatutos, convoco a assembleia
geral dos accionistas da BATIPONTE � Construções e Pontes de

Portugal, S. A., para reunir, em primeira convocação, na sede so-
cial, na Avenida de Álvares Cabral, 84, 1.º, direito, 1250-018 Lis-
boa, no dia 10 de Setembro de 2003, às 15 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002, a respectiva certificação legal das contas do
revisor oficial de contas e o relatório do conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Apreciar em geral a administração e a fiscalização da socie-

dade;
4.º Eleger membros do conselho de administração para suprir

vagas;
5.º Deliberar sobre a cessão dos créditos da BATIPONTE so-

bre a TORRALTA, na sequência do acórdão do STJ;
6.º Deliberar sobre a redenominação do capital em euros;
7.º Deliberar sobre a dissolução e liquidação da sociedade e ele-

ger liquidatários;
8.º Deliberar sobre quaisquer propostas que forem apresentadas

pelo conselho de administração ou pelo conselho fiscal.

Os accionistas poderão participar e votar na assembleia geral nos
termos previstos no contrato de sociedade, isto é, desde que, até
oito dias antes do designado, tenham depositado as suas acções na
sede social (que é, oficialmente, na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 35, 15.º, C, em Lisboa, admitindo-se, nas actuais circunstân-
cias, que esse depósito seja efectuado na Avenida de Álvares Ca-
bral, 84, 1.º, direito, 1250-018 Lisboa), sendo contado um voto por
acção até ao máximo legal.

Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se representar
por qualquer outro accionista com igual direito por meio de carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

As informações preparatórias da assembleia geral encontram-se à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

23 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Roland Monteil. 3000111540

AVISOS

HIDROCENTRAIS REUNIDAS, S. A.

Sede: Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º, esquerdo,
Lisboa

Capital social: € 2 992 790

Matrícula n.º 238 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Pessoa colectiva n.º 502078154.

HIDROCENTRAIS DE LAFÕES, S. A.

Sede: Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º, esquerdo,
Lisboa

Capital social: € 325 000

Matrícula n.º 6089 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Pessoa colectiva n.º 503579130.

COMPANHIA FABRIL DO CÁVADO, S. A.

Sede: Rua de Sá da Bandeira, 260, 4.º, direito, Porto

Capital social: € 498 800

Matrícula n.º 48 da Conservatória do Registo Comercial do Porto.
Pessoa colectiva n.º 500068704.

Anúncio
Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º e da alínea b) do n.º 2 do

artigo 116.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais, dá-se co-
nhecimento de que foi registado nas Conservatórias do Registo Comer-

3. Diversos
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cial de Lisboa e do Porto o projecto de fusão por incorporação na
Hidrocentrais Reunidas, S. A., da globalidade do património das so-
ciedades Hidrocentrais de Lafões, S. A., pessoa colectiva
n.º 503579130, com sede na Calçada do Marquês de Abrantes, 45,
2.º, esquerdo, Lisboa, com o capital social de € 325 000, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6089,
e Companhia Fabril do Cávado, S. A., pessoa colectiva
n.º 500068704, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 260, 4.º, di-
reito, Porto, registada na Conservatória do Registo Comercial do
Porto sob o n.º 48, com o capital social de € 498 800.

Os accionistas e os credores destas sociedades podem consultar
nas suas sedes, na Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º, esquer-
do, Lisboa, e na Rua de Sá da Bandeira, 260, 4.º, direito, Porto, a
partir da data da publicação deste anúncio, a seguinte documentação:

a) Projecto de fusão;
b) Parecer do revisor oficial de contas independente;
c) Contas, relatórios do órgão de administração e deliberações

das assembleias gerais sobre as contas, relativamente aos

três últimos exercícios no que se refere às três sociedades
participantes.

Os credores das sociedades participantes podem deduzir oposição
judicial à fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a
realização dos seus direitos até ao 30.º dia a contar da publicação
deste anúncio.

A escritura de fusão vai ser outorgada sem prévia deliberação da
assembleia geral das sociedades, caso a respectiva convocação não
seja requerida por accionistas detentores de 5 % do respectivo capi-
tal até 15 dias antes da data marcada para a escritura, a qual não
será outorgada antes do 60.º dia posterior à publicação deste anún-
cio.

Pela Administração da Hidrocentrais Reunidas, S. A.: (Assina-
turas ilegíveis.) � Pela Administração da Hidrocentrais de Lafões,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela Administração da Compa-
nhia Fabril do Cávado, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.)

3000111221
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

EXER-FITNESS � APARELHOS DE DESPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2263;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184040; data do depósi-
to: 20030520.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398864

SOBERANIA DO POVO, EDITORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 483;
identificação de pessoa colectiva n.º 500623791; data do depósi-
to: 20030526.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398856

SESAG � SEGURANÇA E SAÚDE DE ÁGUEDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1688;
identificação de pessoa colectiva n.º 502887435; data do depósi-
to: 20030527.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2002.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de Lourdes
Ferreira do Pomar. 2003398872

ALBERGARIA-A-VELHA

MINIHÍDRICA DO PALHAL, L.DA

Sede: Lugar do Palhal, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 841/000516; identificação de pessoa colectiva n.º 500345473;
data da apresentação: 030522.

Certifico, que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374410

FORGESP � FORMAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Lugar de Fradelos, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 322/891024; identificação de pessoa colectiva n.º 502247681;
data da apresentação: 030520.

Certifico, que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374402

MEDEIA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CERÂMICA, L.DA

Sede: Praça de Fernando Pessoa, Edifício Lutero, 2,
1.º direito, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 202/820927; identificação de pessoa colectiva n.º 501313079;
data da apresentação: 030520.

Certifico, que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374364

QUIMIALMEL � QUÍMICOS E MINERAIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, lugar do Pisão, fracção E.
pavilhão 5, freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 477/930415; identificação de pessoa colectiva n.º 502967137;
data da apresentação: 030520.

Certifico, que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374356

CUBO � SOCIEDADE DE PROJECTOS, MANUTENÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Lugar de Fradelos, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 358/900529; identificação de pessoa colectiva n.º 502363908;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 17/030526.

Certifico, que por escritura de 17 de Fevereiro de 2003, fls. 43 a
44 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 342-E, do Cartó-
rio Notarial de Albergaria-a-Velha, renunciaram às funções de geren-
te Vasco Ferreira dos Santos e Maria de Fátima Pereira dos Santos
Almeida e foram nomeados gerentes António Ângera Ferreira
Coutinho, divorciado, e Adelino Ângera Ferreira Coutinho, casado.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2003. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2001374348

ANADIA

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ANADIA, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1195/
830421; identificação de pessoa colectiva n.º 501423958;
averbamento n.º 1 à inscrição J-1; número e data da apresentação: 3/
20030521.
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Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Alteração dos estatutos quanto ao artigo 1.º n.º 1, o qual passou a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A Caixa Agrícola adopta a denominação Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Anadia, CRL, tem a sua sede na Avenida do
Cabecinho, sem número de polícia, em Anadia, freguesia de Arcos,
concelho de Anadia e duração indeterminada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003079114

S. GABRIEL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1316/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502972246; data do
depósito: 22052003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003079734

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ARMANDO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1282/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502873256; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20030521.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 20 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003079122

COMDUR � FORMAÇÃO E COMÉRCIO DE DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula
n. º  959/871023;  ident i f icação de  pessoa co lec t iva
n.º 501891072; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/20030526.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Aumento de capital de 500 000$ para € 5000 com redenominação

para euros e consequente alteração do contrato quanto ao artigo 3.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 5000 euros e acha-se representado
pelas seguintes três quotas: duas do valor nominal de 1750 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios António Albano de Almeida
Pereira dos Santos e Manuel João Morgado Monteiro e outra do va-
lor nominal de 1500 euros pertencendo ao sócio Paulo Jorge Fernandes
Tavares de Lemos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2003079742

AVEIRO

FÁBRICA DE PAPEL AVEIRENSE, L.DA

Sede: Rua de Batalha, Quinta do Simão, apartado 3076,
3801-903 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 478;
identificação de pessoa colectiva n.º 500107190.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2000034713

SOCODANTE � SOCIEDADE COMERCIAL DE LIVROS, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 12 aos Arcos, 3800-225 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2637;
identificação de pessoa colectiva n.º 502494336.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059535

SUITLAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Lauro Corado, 26 a Forca, 3800-019 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504775324.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059519

MÁRIO DE PINHO SINDÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 20 cave, 3810-197 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 500184143.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059500

MADEISONHO � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: armazém 6, Estrada de Taboeira, apartado 3038,
3810-903 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5417;
identificação de pessoa colectiva n.º 506158390.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059578
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LUZOSTELA � INDÚSTRIA E SERVIÇOS, S. A.

Sede: Rua do Bairro do Vouga, Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 53; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500171823.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066060

SANTOS & FARINHA, L.DA

Sede: Edifício Colombo II, loja 1, estrada 109, 3810-137 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4425;
identificação de pessoa colectiva n.º 504763857.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059527

OBRAMAIO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Carregueiro, 156, Quinta do Picado,
3810-361 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5138;
identificação de pessoa colectiva n.º 505579677.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 26 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059543

MÓVEIS CANAIMA, L.DA

Sede: Estrada de São Bernardo, 3810-177 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4834;
identificação de pessoa colectiva n.º 504974297.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058326

CENTRAL SERRALHARIA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Arnaldo Vidal Oliveirinha, 3810-861
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1982;
identificação de pessoa colectiva n.º 501860851.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058610

VOUGAWATT � INSTALAÇÕES DE ÁGUA, LUZ E GÁS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Malaquias Oliveira, apartado 28, Aradas,
3810-801 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5434;
identificação de pessoa colectiva n.º 506125475.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058776

PEDRO BERNARDES, ARQUITECTOS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Sousa Pizarro, 25, 3.º, 3810-076 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2503;
identificação de pessoa colectiva n.º 502361204.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058784

JOSÉ MADAIL, L.DA

Sede: Avenida da Força Aérea Portuguesa, lote 75-A, 6.º AA,
3800-356 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5119;
identificação de pessoa colectiva n.º 505501295.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058750

MANUEL OLIVEIRA & OLIVEIRA
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Sector VI, lote 13, Urbanização Sud. Cacia, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2498;
identificação de pessoa colectiva n.º 502343737.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058741

JOAQUIM FIGUEIRA MOSTARDINHA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 24, Gandara, Oliveirinha,
3810-880 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1027;
identificação de pessoa colectiva n.º 500654271.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058733
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AMADEU ALVES SILVA, L.DA

Sede: Rua Direita, 165, Aradas, 3810-006 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5118;
identificação de pessoa colectiva n.º 505475561.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 22 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058172

BACOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3382/
940801; identificação de pessoa colectiva n.º 503254975; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: (Of.) 4/020128.

Certifico o seguinte facto:
Cessação de funções do gerente Carlos Amadeu da Silva Barros,

por renúncia, em 21 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.).
2000934099

ANGELINO SOUSA, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro Queirós, 17-A, 3810-090 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2042;
identificação de pessoa colectiva n.º 501911057.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 22 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058156

PINHÃO, SANTOS & PINHEIRO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 304, 3800-162 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 500217424.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059799

VALFONTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício A Fontes, variante de Aveiro,
Estrada nacional 109, 3811-955 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4194;
identificação de pessoa colectiva n.º 504071831.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 23 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059470

R. T. C. II � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5712/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º 504520970; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/030507.

Certifico o seguinte facto:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1 do artigo 2.º, artigos 3.º e 4.º, que pas-

saram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma M. D. P. � Comércio de Automóveis
e Peças, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Dr. Francisco
José Vale Guimarães, 7-7 A, freguesia de S. Bernardo, concelho de
Aveiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis e pe-
ças de automóveis.

4.º

O capital social é de 5985,58 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, cada uma do valor nominal de 2992,79 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.).
2000035310

JOSÉ SOBREIRO & C.A, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro Queirós, 15, 2.º J, 3810-090 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5407;
identificação de pessoa colectiva n.º 502575638.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2001, em 27 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059446

JOSÉ SOBREIRO & C.A, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro Queirós, 15, 2.º J, 3810-090 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5407;
identificação de pessoa colectiva n.º 502575638.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 27 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002059454

ISABEL CASTRO � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de Marques Gomes, 2, 1.º sala F, 3800-221 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1932;
identificação de pessoa colectiva n.º 501806016.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 22 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002058717
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AVEITUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE AVEIRO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 96-D, 1.º C,
3800-159 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1813;
identificação de pessoa colectiva n.º 501652760.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2002, em 27 de Maio de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2002066051

MEALHADA

CEREV � CERÂMICA DE REVESTIMENTO, S. A.
Sede: Zona Industrial de Viadores, Casal Comba Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 27;
identificação de pessoa colectiva n.º 502490667.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu aos seguintes re-
gistos:

Apresentação n.º 1/150503. � Nomeação dos corpos sociais, para
o triénio de 2003/2005.

Direcção: presidente � Oswaldo Santiago Martins; vogais: Emília
das Neves Alves Verdade Martins, em representação da PAVIGRÉS �
Fábrica de Pavimentos e Revestimentos, S. A., Maria Filomena Ne-
ves Rodrigues da Silva em representação da GRESPOR � Fábrica de
Grés Porcelanico, S. A.

Fiscal único: António Pimpão & Maximino Mota, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representado por António Pimpão, re-
visor oficial de contas.

Suplente: Alberto Martins & Henriques Pinto, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representado por Manuel Henriques Pinto,
revisor oficial de contas.

15 de Maio de 2003 � A sociedade em epígrafe procedeu ao de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001643730

MURTOSA

ANTÓNIO MARIA SARDO & FILHOS, L.DA

Sede: Monte, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 100/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 501922563.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
de 2002.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes da Fonseca Gonçalves
Coelho. 2000328857

O VELEIRO � RESTAURANTE RESIDENCIAL, L.DA

Sede: Avenida de Duarte Pacheco, Torreira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 55/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502192380.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
de 2002.

Conferi e está conforme.

A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes da Fonseca Gonçalves
Coelho. 2000328865

OLIVEIRA DO BAIRRO

MIZTRAEL � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 873; identificação de pessoa colectiva n.º 505359553; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030526.

Certifico que, foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, a partir de 27 de Fevereiro de 2003.

26 de Maio de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337830

EDITORIAL JORNAL DA BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 301; identificação de pessoa colectiva n.º 502428082; inscri-
ção n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 4 e
5/20030520.

Certifico que foram registados:
A nomeação de gerentes de António Manuel de Carvalho Serra

Grangeia e Vítor Manuel Pires Almeida Rosa, por deliberação de 21 de
Março de 2003 e alterado o pacto quanto ao artigo 5.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência dispensada de caução e com a remuneração que for fi-
xada em assembleia geral, fica a cargo de quem for nomeado em
assembleia geral.

1 � Para representar a sociedade em quaisquer actos ou documen-
tos de mero expediente, basta a intervenção e assinatura de um ge-
rente.

2 � Todavia, para representar a sociedade em juízo e fora dele e
para a vincular perante terceiros em todos os actos e contratos, de-
signadamente na compra e venda de imóveis e viaturas, é necessária
a intervenção e assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � A gerência poderá ser atribuída a não sócio, desde que este
seja eleito em assembleia geral por maioria de 51% do capital social.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto social actualizado.

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000338003

CAFÉ CENTRAL DA MAMARROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 332; identificação de pessoa colectiva n.º 502551178.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2002058296

PORCEL � INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PORCELANAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 200; identificação de pessoa colectiva n.º 501918850.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337848

MOREIRA E SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 538; identificação de pessoa colectiva n.º 503637971.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337813

SÃO JOÃO DA MADEIRA

M. ALMEIDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1201/930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502941987;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 2 e 3/20030516.

Certifico que relativamente à sociedade supra:
1 � Foi depositada a escritura de 21 de Fevereiro de 2003, de que

consta a cessação de funções do gerente Mário Nuno da Silva Almeida,
em 21 de Fevereiro de 2003, por renúncia.

2 � Foi alterado parcialmente o contrato de sociedade tendo em
consequência os artigos 1.º e 6.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma M. Almeida & Silva, L.da, com sede à
Rua do Mestre de Avis, 246, desta cidade, freguesia e concelho de São
João da Madeira.

6.º

A gerência da sociedade compete ao sócio João Paulo Correia da
Silva, já nomeado gerente.

Mais certifica que o texto do contrato de sociedade, na sua redac-
ção actualizada ficou depositado na respectiva pasta.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003329951

ETECO � EMPRESA TÉCNICA DE CONTABILIDADE
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 773/870525; identificação de pessoa colectiva n.º 501831444;
número e data da entrega: 2/19052002.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003329978

K. CO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1548/971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503989665;
número e data da entrega: 3/19052003.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003329994

SALVADOR & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 790/870929; identificação de pessoa colectiva n.º 501880836;
número e data da entrega: 4/20030519.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003330003

LOPES & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 415/791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500910707;
número e data da entrega: 1/20052003.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328661

AGUIAR � COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1572/980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504059394;
número e data da entrega: 2/20030520.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003328670

ARLINDO CORREIA DE AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1465/860116; identificação de pessoa colectiva n.º 501612173;
número e data da entrega: 3/20030520.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2002.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344012

PRUNUS � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
E MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1872/20010509; identificação de pessoa colectiva
n.º 505421747; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20030520.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344047

COBAS � COMÉRCIO DE COZINHAS,
BANHOS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1905/970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503945811;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/
20030521.

Certifico que a sociedade supra deslocou a sua sede para a Rua de
Manuel Vieira Araújo, 211-D, Zona Industrial das Travessas, São João
da Madeira.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344098

SANTOS & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 858/881115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502062843; inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 2/
20030521.
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Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 3 de Março de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344080

SIACO � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 35/630918; identificação de pessoa colectiva n.º 500246998;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 3/20030520.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 44 de 31 de
Março de 2003 de que consta a recondução dos órgãos sociais para o
triénio 2003/2005.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344071

CV � COMÉRCIO E CONSULTORIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1821/20001003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505139987; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20030523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social de 10 000 euros para 20 000 euros, sendo o aumento
de 10 000 euros, efectuado por incorporação de prestações suplemen-
tares de igual montante, na proporção e reforço das quotas dos sócios.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socieda-
de tendo em consequência os artigos 4.º e 5.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios:

a) Tomás Tavares Veloso, 8000 euros;
b) Rita Tavares Veloso, 2000 euros;
c) António Manuel Plácido Canhão Veloso, 6000 euros;
d) Carlos Manuel Plácido Canhão Veloso, 200 euros;
e) Fátima Lourenço Farinha, 2000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao décuplo de capital social.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contrato
de suprimento.

Mais certifica que o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344195

BASTOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1064/910604; identificação de pessoa colectiva
n.º 502592940; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/
20030521.

Certifico que a sociedade supra procedeu ao registo de dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2003.

23 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2003344160

VAGOS

EXTILÂNDIA � COMÉRCIO E RECARGA DE EXTINTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 914; identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504187047; averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 1, 2 e 4/030402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe da qual são
actualmente sócios Calisto de Pinho Pequeno, com uma quota de
3750 euros e Marlene Andreia Oliveira Marques, com uma quota de
1250 euros, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; (of.) apresentações n.os 1 e
2/030402. � Cessação de funções da gerente Sandra Margarida Ro-
cha dos Santos, por renúncia, em 3 de Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 4/030402. � Designação de ge-
rente de Marlene Andreia Oliveira Marques em 3 de Janeiro de 2003.

Conferi e está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002118019

BEJA
BEJA

SULPASTOS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1707/
030429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030429.

Certifico que entre:
1) Rui Emanuel Borralho de Gouveia;
2) Mário Palma Borralho Relógio;
3) Paulo Alexandre Borralho de Gouveia;
4) Rui Pedro Palma Borralho Pinheiro da Silva;
5) João Pedro Borralho de Gouveia, foi efectuado um contrato de

sociedade civil sob a forma comercial o qual se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SULPASTOS � Sociedade Agro-
-Pecuária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Monta da Matosa, freguesia de
Trindade, concelho de Beja.

3 �A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, e,
bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação social, independentemente da
sua situação geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto actividades agrícolas e pecuárias.

ARTIGO 3.º

A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5005 euros, e está dividido em cinco quotas, uma do valor nominal
de 2145 euros, pertencente ao quinto outorgante, João Pedro Borra-
lho de Gouveia, e quatro do valor nominal de 715 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos restantes outorgantes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Emanuel
Borralho de Gouveia, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a Sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da Sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.).
2001300808
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MÉRTOLA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS NAMORADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 33/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500728097; data da
apresentação: 22052003.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001440243

SOCIEDADE AGRÍCOLA SERRA BRANCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 35/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500253595; data da
apresentação: 22052003.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001440251

HORTA DAS LARANJEIRAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 37/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500135258; data da
apresentação: 22052003.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001440324

SOCIEDADE AGRÍCOLA BELO DE MÉRTOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 27/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 500728089; data da
apresentação: 22052003.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ermelinda da Con-
ceição Freitas de Moura Augusto. 2001440316

BRAGA
BARCELOS

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, S. A.

Sede: Campo da República, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5254/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506361381; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/27032003.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, cujos
estatutos foram publicados no Diário da República n.º 286, 1.º série,
de 11 de Dezembro de 2002 (Decreto-Lei n.º 293/2002).

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sou-
sa Carvalho. 2000366236

GUIMARÃES

CLÍNICA DENTÁRIA DR. JOSÉ LUÍS FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Paio Galvão, 36, 3.º, salas C e D,
S. Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5841;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131494; inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/20021219.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social em € 100 subscrito em dinheiro, por Diana Soares
Machado Faria, solteira, maior, alterando totalmente o pacto social,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dentária Dr. José Luís Faria, L.da

e tem a sua sede na Rua de Paio Galvão, 36, 3.º, salas C e D, freguesia
de São Paio, cidade de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o exercício da actividade de clínica dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita e em dinheiro, é de 5100 euros, correspondente à
soma de duas quotas, sendo uma de 5000 euros, pertencente ao sócio
José Luís da Costa Machado Faria e outra de 100 euros, pertencente
à sócia Diana Soares Machado Faria.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social desde que
a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado,
compete a um ou mais gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente, o sócio José Luís da
Costa Machado Faria.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota quando esta tenha sido
arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa falida ou insol-
vente, quando, em qualquer caso, incida sobre ela execução judicial ou
ainda por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedade com objec-
to diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio, gerente ou não, pode, sem consentimento dos res-
tantes sócios, exercer, por conta própria ou alheia, actividade igual
ou concorrente com a da sociedade, bem como deter participações
sociais em sociedades com o mesmo objecto.

23 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2000221297

PÓVOA DE LANHOSO

CARLA & HERMÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 712/20020930; identificação de pessoa colectiva n.º 506324435;
data da apresentação: 16062003.
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Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2002 referente à sociedade em epígrafe.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçal-
ves Lopes Fernandes. 2000264620

TERRAS DE BOURO

TUR-HOMEM � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020327.

Certifico que entre Vítor Manuel Torres dos Santos e David Mi-
guel Torres dos Santos, ambos solteiros, maiores, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TUR-HOMEM � Investimentos
Turísticos, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Gradouro, Casa da
Serra, freguesia de Chamoim, do concelho de Terras do Bouro.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto turismo em espaço rural que poderá
assumir as seguintes formas: locação e gestão de imóveis, nomeada-
mente aluguer de quartos e casas de montanha, organização de even-
tos desportivos e de lazer, nomeadamente caminhadas pedestres e
expedições em viaturas todo o terreno, actividades de agricultura,
viticultura, fruticultura, apicultura e piscicultura.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais com o valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios David
Miguel Torres dos Santos e Vítor Manuel Torres dos Santos.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam a cargo
de um ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral, ficando desde
já designados gerentes os sócios David Miguel Torres dos Santos e
Vítor Manuel Torres dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender quaisquer viaturas automóveis, bem como

tomar ou dar de arrendamento quaisquer espaços;
b) Adquirir participações sociais noutras sociedades, ainda que com

o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas;

c) Celebrar contratos leasing ou de aluguer de longa duração.

6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; nos restantes casos de-
pende do consentimento da sociedade, sendo-lhe conferido o direito
de preferência na cessão em primeiro lugar e em segundo lugar os
sócios não cedentes.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, até ao montante global 20 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2002. � O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
1000176147

CONSTRUÇÕES HUGO ALVES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020523.

Certifico que por Hugo Miguel Pereira Alves, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Hugo Alves � So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Chã da Ermida,
lugar do Gerês, freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro.

ARTIGO 2.º

Compete à gerência a criação de sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação local da Sociedade.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota pertencente ao sócio
Hugo Miguel Pereira Alves.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade compete ao sócio, podendo contudo ser
nomeados outros gerentes. Basta a assinatura de um gerente para
obrigar a Sociedade.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a Sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida
por lei e de acordo com deliberação própria, quando necessário.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2002. � O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
1000176036

VILA NOVA DE FAMALICÃO

PEDRO RODRIGUES � ÁTRIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4000/960429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503646768; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000222995

MIGPORTAS � COMÉRCIO DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5852/010515; identificação de pessoa colectiva
n.º 505441276; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000222994

MONTEIRO & COSTA � SERRALHARIA CIVIL
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5881/010525; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505379694; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
020128.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas

em 28 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

7 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 2002220859

FERNANDO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1455/830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501372881;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/020129.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 402 410$ subscrito e realizado em dinhei-

ro por ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para € 5000.
Sócios e respectivos quotas:
1) Fernando Machado da Silva, supra identificado, € 4500; e
2) Maria Nazaré da Cunha Pereira Torcato Silva, supra identificada,

€ 500.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000222973

LAREIRAS CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3843/950921; identificação de pessoa colectiva
n.º 503514896; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/
020129.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 36 150$, por incorporação de reservas.
Capital: € 75 000.
Sócios e quotas:
1) António de Araújo Carvalho; e
2) Maria José da Silva Pinto, € 37 500, cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000222974

CONFECÇÕES DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3582/940802; identificação de pessoa colectiva
n.º 503274178; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
020129.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Abílio Ferreira da Silva; e
2) Manuel Carlos Ferreira da Silva, € 2500, cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000222975

ERNESTO MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 801/770702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500653291; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 22/
020129.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2001.

Conferi e está conforme.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000222976

GONÇALVES & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3928/960116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503595764; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/
020129.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) António Manuel Gonçalves Mendes, € 250; e
2) Delfim Manuel Leitão Gonçalves, € 4750.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000222977

PREDIFA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1155/800917; identificação de pessoa colectiva
n.º 501062408; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/020211.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Rua do Padre Zeferino José Sampaio, 855, 1.º, salas 4 e 5,

freguesia de Calendário.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 1000222978

MARQUES & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3049/921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502846569;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/020128.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Artigo alterado: o 3.º
Capital: Reforçado com 502 410$ subscrito e realizado em dinhei-

ro por todos os sócios na proporção das suas quotas, pelo que passa
para € 5000.
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Sócios e respectivas quotas:
1) Manuel Marques, € 2000;
2) Palmira de Jesus Narciso, € 1000;
3) Anabela de Jesus Marques, € 1000; e
4) Alexandra Maria de Jesus Marques, € 1000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000222979

ALUMÍNIOS DE RIBEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1926/870414; identificação de pessoa colectiva
n.º 501813896; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/
020125.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: Reforçado com 24 100$ mediante incorporação de reser-

vas, para a renominalização das quotas, pelo que passa para € 50 000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Reis Oliveira Martins, € 25 000;
2) Maria da Conceição Araújo Ferreira, € 25 000.

Conferi e está conforme.

31 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000222980

M. CASTRO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4445/971128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023411; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 49/
020128.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 6 616 870$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

José Manuel 3 208 435$ e Albina de Jesus 3 408 435$ e em reforço
das respectivas quotas.

Capital: € 35 000.
Sócios e quotas:
1) José Manuel Oliveira Castro; e
2) Albina de Jesus Carvalho Araújo Castro, € 17 500, cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Ed-
gar Campos Martins. 1000222981

GLOBALIN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4447/971203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504083357; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000222993

MANUEL PACHECO � SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6291/011025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505833921; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000222992

F. G. M. � CROMAGEM DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6292/011025; identificação de pessoa colectiva
n.º 505833913; data da apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000222991

IMOBILIÁRIA DE GAVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3591/940906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503288748; inscrição n.º 6 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 3 e 15/030109.

Certifico que foi deliberado o aumento de capital do montante de
601,05 euros, realizado em dinheiro e subscrito por Avelino Azevedo
Torres, com 348,61 euros; Maria Rosa Guimarães de Carvalho Tor-
res, com 252,44 euros, ficando a constar:

Capital: 250 000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) Avelino Azevedo Torres, casado sob o regime de comunhão de

adquiridos com Maria Rosa Guimarães de Carvalho Torres, com uma
quota de 145 000 euros;

2) A referida Maria Rosa Guimarães de Carvalho Torres, com uma
quota de 105 000 euros.

Mais se certifica que pela inscrição n.º 14, apresentação n.º 15/
030109, por deliberação de 13 de Novembro de 2002, foi deliberado
a transformação da sociedade:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração da sociedade

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária de Gavim, S. A., e tem
a sua sede no lugar de Gavim, freguesia de Riba de Ave, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

2 � A sede social pode ser transferida por simples deliberação do
conselho de administração para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, competindo igualmente ao conselho
de administração decidir sobre a criação de delegações, escritórios, ou
agências noutro ponto do país ou no estrangeiro, bem como o res-
pectivo encerramento onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis,
construção civil e empreendimentos imobiliários.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade participar em outras sociedades, nacionais ou estrangei-
ras, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis es-
peciais.

ARTIGO 3.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, a partir da
data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.
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ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por 50 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções poderão ser escriturais ou tituladas, sendo
convertíveis nos termos estabelecidos na lei.

3 � Para as acções tituladas poderá haver títulos de 1, 5, 10, 25,
50, 100, 500, 1000 ou múltiplos de 1000 acções, podendo os títulos
serem desdobrados a pedido e à custa dos accionistas interessados.

4 � As acções tituladas são nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis, a requerimento e à custa dos accionistas inte-
ressados na conversão.

5 � Os títulos representativos das acções, conterão a assinatura
de dois administradores, podendo ser de chancela uma das assinaturas.

ARTIGO 6.º

Aumento do capital social

1 � O conselho de administração poderá, quando o julgar conve-
niente e obtido o parecer favorável do conselho fiscal ou fiscal úni-
co, elevar o capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou mais
vezes, até à importância de 800 000 euros.

2 � Nos casos referidos no número anterior caberá ao conselho
de administração estabelecer as modalidades de realização e as demais
condições dos correspondentes aumentos.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � Verificados os requisitos legalmente estabelecidos para o efei-
to, poderá a sociedade emitir obrigações.

ARTIGO 8.º

Direito de preferência

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subscri-
ção de novas acções a emitir em consequência do aumento do capital
por entradas em dinheiro, salvo deliberação em contrário da assembleia
geral expressamente convocada para o efeito, justificada pelo inte-
resse social.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

O accionistas Avelino de Azevedo Torres poderá fazer prestações
acessórias pecuniárias de natureza gratuita, até ao montante de
900 000 euros, desde que previamente autorizado pela sociedade. A
restituição dessas quantias apenas poderá ser exigida pelo accionista
depois de interpelar a sociedade com a antecedência mínima de um ano.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei ou dos presentes
estatutos.

2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto, só podendo nela participar os accionistas que tiverem
as acções averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade, ou,
no que respeita às acções ao portador, que as tiverem registado ou
depositado na sociedade ou em instituição bancária, nacional ou es-
trangeira, até cinco dias antes da data da reunião, devendo as acções
manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista até ao
encerramento daquela.

3 � Cada 200 acções conferem um voto em assembleia geral, sem
prejuízo da possibilidade de agrupamento dos accionistas titulares de
um número inferior de acções nos termos da lei.

4 � Os membros do conselho de administração, bem como os
membros do conselho fiscal ou fiscal único, não sendo accionistas,
devem estar presentes nas reuniões da assembleia geral e poderão nelas
participar, embora, sem direito a voto.

5 � Os accionistas que pretendam fazer-se representar em deter-
minada assembleia geral, assim como os accionistas que sejam pesso-
as colectivas, deverão comunicar por escrito ao presidente da mesa o
nome dos respectivos representantes até três dias antes ao dia ante-
rior ao afixado para a reunião. O presidente da mesa poderá, contu-

do, admitir a participação na assembleia dos representantes não indi-
cados dentro desse prazo se verificar que isso não prejudica os traba-
lhos da mesma.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia geral

A assembleia geral dos accionistas tem a competência definida na
lei e neste contrato.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa ou por quem o substitua, através de publicações
nos termos legais ou, se todas as acções representativas do capital
social forem nominativas, através de cartas registadas com aviso de
recepção a expedir para todos os accionistas com a antecedência
mínima de 21 dias relativamente à data da assembleia.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

ARTIGO 14.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomada por maioria
dos votos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária que exija
maioria qualificada, não se contando as abstenções.

2 � Os accionistas poderão deliberar independentemente da reu-
nião da assembleia geral, desde que as deliberações sejam unânimes e
tomadas por escrito, nos termos do disposto nos artigos 54.º, n.º 1, e
373.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A administração da sociedade será confiada a um conselho de
administração constituído por três, cinco ou sete membros eleitos pela
assembleia geral, por um período de quatro anos. Os administradores
poderão ser ou não accionistas, sendo permitida a sua reeleição.

2 � Se for eleita qualquer pessoa colectiva para membro do con-
selho de administração deverá aquela designar uma pessoa singular com
capacidade jurídica plena para exercer o cargo em nome próprio.

ARTIGO 16.º

Competência e delegação de poderes

1 � O conselho de administração representará plenamente a so-
ciedade, em juízo ou fora dele, cabendo-lhes os mais amplos poderes
de gestão e as competências consignadas na lei e nestes estatutos,
designadamente:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e
imóveis, incluindo viaturas, acções, quotas e obrigações, bem como
tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento nos
mercados nacionais ou estrangeiro e realizar operações de crédito que
não sejam vedadas por lei;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo.

2 � O conselho de administração poderá encarregar especialmen-
te algum ou alguns dos seus membros de se ocuparem de certas maté-
rias da administração.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num ou mais administradores ou numa comissão executi-
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va formada por um número ímpar de administradores. A deliberação
do conselho fixará os limites da delegação com observância dos limi-
tes que a lei estabelece nesta matéria, e se a delegação for feita numa
comissão executiva estabelecerá o modo do seu funcionamento.

4 � O conselho de administração poderá também constituir man-
datários ou procuradores da sociedade nos termos da lei.

ARTIGO 17.º

Forma de vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conse-
lho de administração.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
eleito juntamente com o seu suplente, em assembleia geral, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � O fiscal único e o seu suplente tem de ser revisores oficiais de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que estão consignadas nos presentes estatutos.

CAPÍTULO VI

Remunerações dos órgãos sociais

ARTIGO 20.º

Remunerações

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais, serão
fixadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, serão apli-
cados da seguinte forma:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal e de outras reser-
vas que forem exigida por lei;

b) O remanescente, no todo ou em parte, para constituição, rein-
tegração ou reforço de reservas impostas pelo contrato, ou para divi-
dendos dos accionistas conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � Compete à assembleia geral, por maioria absoluta dos votos,
decidir sobre a distribuição ou não de dividendos aos accionistas e fi-
xar o respectivo quantitativo se optar pela distribuição.

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência da dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.

CAPÍTULO IX

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Órgãos sociais

1 � Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2002/2005, o
seguinte conselho de administração:

a) Avelino de Azevedo Torres, casado em comunhão de adquiridos
com, Maria Rosa Guimarães Carvalho Torres, natural da freguesia de

Lama, concelho de Santo Tirso e residente em Delães, concelho de
Vila Nova de Famalicão � presidente.

b) Domingos André Carvalho Torres, natural de Vila Nova de
Famalicão, concelho de Vila Nova de Famalicão, solteiro e residente
em Riba de Ave, vogal.

c) Mariana Isabel Carvalho Torres, natural de Vila Nova de
Famalicão, concelho de Vila Nova de Famalicão, solteira e residente
em Riba de Ave, vogal.

2 � O conselho de administração designado para o primeiro
quadriénio fica dispensada de caução.

3 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão opor-
tunamente fixadas pela assembleia geral.

4 � Para o quadriénio de 2002/2005, ficam desde já nomeados os
seguintes membros da mesa da assembleia geral:

a) Avelino de Azevedo Torres como presidente; e
b) Domingos André Carvalho Torres, como secretário.
5 � No primeiro mandato o fiscal único será a sociedade Cruz,

cunham Campos e Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 106, representada por Sebastião Campos Cruz, casado, inscrito na
lista dos revisores oficiais de contas sob o n.º 696, residente na Rua
do Dr. Serafim Lima, 245, 1.º, salas 6 e 7, 4785-315 Trofa, ficando
designado como suplente Carlos Alberto da Silva Cunha, casado, ins-
crito ma Ordem dos revisores oficiais de contas com o n.º 685, residente
na Rua de Eduardo de Almeida, 162, salas E e F, 4810 Guimarães.

Conferi e está conforme.

20 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 2002213135

BRAGANÇA
BRAGANÇA

JOÃO MONTEIRO LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1507/
021210; identificação de pessoa colectiva n.º 506181162; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/021210.

Certifico que, entre João Gonçalves Monteiro Lisboa casado com
Paula Nogueiro Garcia Lisboa, na comunhão de adquiridos, constitu-
em uma sociedade por quotas que se rege nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Monteiro Lisboa, L.da e tem
a sua sede na freguesia de Coelhoso, concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto criação e venda de aves.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, cada uma delas pertencente a cada um dos
sócios, João Gonçalves Monteiro Lisboa e Paula Nogueiro Garcia
Lisboa.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

2 � Poderão ser feitos pelos sócios, suprimentos à sociedade nas
condições a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios João Gonçalves
Monteiro Lisboa e Paula Nogueiro Garcia Lisboa.
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2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direi-
to de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001428499

MIRANDA DO CORVO

HOTELARIA E RESTAURAÇÃO O ENCONTRO, L.DA

(anteriormente EMÍLIO DE CASTRO AFONSO & IRMÃOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 70/880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501959629;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, alterou parcial-
mente o contrato no que respeita aos artigos 1.º, 3.º e 4.º que passa-
ram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hotelaria e Restauração O Encon-
tro, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Nacional 221, freguesia
de Sendim, concelho de Miranda do Corvo.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 237 000 e corresponde à soma do valor nominal de duas quotas,
uma de € 158 000, pertencente ao sócio Emílio de Castro Afonso e
outra de € 79 000, pertencente ao sócio Ivo José Domingues Afonso.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Emílio de Castro Afonso.
4 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,

com a intervenção de um gerente.
5 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira; e
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Alegria da
Igreja Firmino Lopes. 2001710364

VINHAIS

ALVES, FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 200;
identificação de pessoa colectiva n.º 503845787; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/030523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte acto:

Apresentação n.º 1/030523. � Dissolução e encerramento da li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 13 de Março de 2003.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001822456

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

CONCEIÇÃO & ELISABETE
COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1735/981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504251139;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20030520.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923264

REUTIX � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2118/20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505643979;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, foi efectuado o registo de mudança de sede
da sociedade em epígrafe para: Avenida da Carapalha, 10, loja A, Cas-
telo Branco.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923337

NERCAB � ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DA REGIÃO DE CASTELO BRANCO

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1243/921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502280360;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/20030522.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígra-
fe, foi efectuado o registo de nomeação dos membros da direcção do
conselho fiscal, por deliberação de 28 de Março de 2003, para o triénio
2003-2005.

Direcção: presidente � João Fernandes Antunes, casado; vice-
-presidentes: MOVAÇO � Movimentação Industrial, L.da, represen-
tada por Jorge Manuel Branco Martins; A. Saraiva, L.da, representada
por Nuno Daniel Lopes Saraiva Casteleiro; Manuel Martins
Marujo, L.da, representada por Vítor Manuel Riscado Marujo; Hotelaria
e Turismo Carlos Couto, L.da, representada por Carlos Alberto Jacinto
do Couto; vice-presidentes suplentes: A. Pires Lourenço & Filhos, S. A.,
representada por Victor Manuel Rodrigues Lourenço; e CERTAR � So-
ciedade de Construções, S. A., representada por Bruno Teixeira Neves.

Conselho fiscal: presidente � Sociedade Industrial de Confecções,
Dielmar, S. A., representada por Luís Filipe da Silva Rafael; vice-
-presidente: SICEL � Sociedade Industrial de Cereais, S. A., represen-
tada por José Leonardo de Sousa; vogal: CETALBI � Contabilidade
e Gestão de Empresas, L.da, representada por João José dos Reis Gama
Fazenda; vogal suplente: FRINOX � Frigoríficos e Equipamentos
Hoteleiros, L.da, representada por Diamantino Mendes Paulo.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923329

CAMILLA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 923/890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502177470;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas das apresen-
tações: 2/20021129 e 16/20030520.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovadas as contas em 31 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923272

BRIOSO & CLEMENTE � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2378/20030515; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20030515.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, entre Joaquim Manuel Brioso Manique,
divorciado; Maria Manuela Gonçalves Ramos, divorciada e Manuel
Manique Clemente, casado na comunhão geral com Maria Isabel Bri-
oso Manique, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Brioso & Clemente � Mobiliário
e Decorações, L.da, e tem a sua sede na Praça da Rainha D. Leonor,
12, na freguesia e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
qualquer concelho limítrofe, podendo ainda ser criadas qualquer agências,
filial, delegação ou sucursal, mas apenas em território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de todo e qualquer
mobiliário e de artigos de decoração, bem como a indústria de repara-
ções e de construção de qualquer peça de mobiliário ou de qualquer
artigo de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do montante
de 7500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel Brioso Manique,
outra do valor de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Gonçalves Ramos e outra do valor de 500 euros, pertencente ao só-
cio Manuel Manique Clemente.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social, sempre que uma maioria em
assembleia geral o delibere, recaindo a obrigação sobre todos os só-
cios, na proporção das respectiva quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo ou
fora dele com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio Joaquim Manuel Brioso Manique
que desde já fica designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura do gerente.

3 � A gerência da sociedade fica expressamente proibida de vin-
cular a mesma em actos ou contratos alheios ao interesse social, de-
signadamente em letras, aceites ou avales a favor.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios, a
estranhos também é possível dependendo sempre do consentimento
da sociedade a quem fica reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Sempre que em qualquer processo, a quota de um sócio seja

objecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judicial,
de que possa resultar a respectiva alienação judicial;

c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas sem ou contra o consentimento da sociedade.

Disposições transitórias

1 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade, para fazer face às despesas inerentes à sua constituição,
registo e início de actividade.

2 � A gerência da sociedade fica expressamente autorizada, nos
termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Código
das Sociedades Comerciais a iniciar de imediato a respectiva activida-
de, podendo desde já celebrar inclusivamente quaisquer actos no âm-
bito da mesma.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923213

MERCADÃO DA HIGIENE, PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2366/20030416; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números
e datas das apresentações: 2/20030416 e 6/20030514.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, entre HIGIMUNDO � Sistemas de
Higiene, Unipessoal, L.da e José Alberto Lagiosa Figueiredo, casado
na comunhão de adquiridos com Maria Fernanda Alves Germano
Lagiosa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mercadão da Higiene, Produtos de
Higiene e Limpeza, L.da e tem a sua sede na Rua do Comandante Fi-
lipe Trajano Vieira da Rocha, lote 255, loja cave esquerda, freguesia
e concelho de Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto compra, venda de produtos,
equipamentos e acessórios de higiene e limpeza, comércio a retalho
dos produtos afins.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais, e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente à sócia HIGIMUNDO � Sistemas
de Higiene, Unipessoal, L.da e uma do valor nominal de 500 euros
pertencente ao sócio José Alberto Lagiosa Figueiredo.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global correspon-
dente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende sempre do consenti-
mento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, conforme for
deliberado em assembleia geral, remunerada ou não, conforme mesma
deliberação, fica afecta à não sócia Maria Fernanda Alves Germano
Lagiosa, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou separação judicial de bens,

a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923302

CONSTRUÇÕES NUNES LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2375/20030513; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030513.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, entre Franklim Nunes Lourenço e Maria
Manuel Marques Nunes Lourenço, casados entre si na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Nunes Lourenço, L.da

e tem a sua sede na Rua B, lote 17, Buenos Aires, em Castelo Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
2500 euros pertencente ao sócio Franklim Nunes Lourenço e outra
de 2500 euros pertencente à sócia Maria Manuela Marques Nunes
Lourenço.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Franklim Nunes
Lourenço que, desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura do gerente.

3 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

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 de empresas.

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.

7.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado na agência do BPI, em Castelo Branco, a fim de
fazer face às despesas com a constituição e registo da sociedade, bem
como outras inerentes ao início de actividade.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923167

POLISCASTELO BRANCO, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

EM CASTELO BRANCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2019/20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505077930;
data do depósito: PC. 1/20030512.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2002.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923140

FRUTALIÇA � SOCIEDADE COMERCIAL DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 106/910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502587032;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20030513.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do pacto.

Aumento subscrito em 34 137$ pelo sócio Manuel Bicho Caiado;
em 34 137$ por Maria de Fátima Bicho Caiado; e em 34 136$ por
Belarmina Maria Bicho, Manuel Bico Caiado e por Maria de Fátima
Bicho Caiado, em comum e sem determinação de parte ou direito,
em reforço das respectivas quotas.
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Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: uma, do valor nominal de
1666,67 euros, pertencente ao sócio Manuel Bicho Caiado, uma, do
valor nominal de 1666,67 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima
Bicho Caiado, e uma, do valor nominal, 1666,66 euros que pertence
em comum, sem determinação de parte ou direito, aos sócios Belarmina
Maria Bicho, Manuel Bicho Caiado e Maria de Fátima Bicho Caiado.

Certifico que, ficou depositado na pasta própria da sociedade, o
texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 2002923124

COVILHÃ

AUTO REPARADORA DE RIBEIRO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2360/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504136410; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 35/20021112.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital.
Capital: 25 000 euros após o reforço de 17 518,04 euros, subscrito

em numerário pelos sócios, Luís Filipe dos Santos Ribeiro e António
José Torrão Batista, com 8759,02 euros cada um.

Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Corpo do artigo

A sociedade adopta a firma Auto Reparadora de Ribeiro &
Batista, L.da, e tem a sua sede na Calçada das Poldras, freguesia de
Conceição, concelho da Covilhã.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comercialização de veículos automó-
veis, mecânica, repintura e reparação de carroçarias, e prestação de
serviços com veículos pronto-socorro.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, sendo
uma de cada um dos sócios.

2 � Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social que a sociedade possuir à
data da deliberação.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000409032

JEGAÇO DECORAÇÕES E CRIAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1654/
890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502134534;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 10/20021111.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Valdemar Costa Pais, por renúncia.
Data: 18 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 2000409040

JEGAÇO DECORAÇÕES E CRIAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1654/
890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502134534; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 11/20021111.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração parcial de pacto.
Artigos alterados: 3.º e 7.º que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

 O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
4166,67 euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira Franco e ou-
tra do valor nominal de 833,33 euros, pertencente à sócia Maria
Fernanda Antunes Martins.

7.º

A administração e representação da sociedade incumbe ao sócio
Fernando Ferreira Franco, desde já nomeado gerente, sendo suficien-
te a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 2000409059

LUÍS MANUEL MOREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2755/
20020401; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20021108.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal, revestimento de pavimen-
tos e paredes, secundário, construção civil.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000408486

AUTO RADIADORES DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1790/
910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502588365; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 21/20021107.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Designação do gerente José Augusto Rosa Geraldo.
Data: 31 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000408478

FARMÁCIA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2874/
20030212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20030212.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 179 � 5 de Agosto de 200316 604

Certifico que, entre João Carlos Tavares Pinto Ribeiro casado com
Ana Teresa Sereno de Almeida Ribeiro em comunhão de adquiridos; e
Maria Celeste da Silva Tavares Pinto Ribeiro, viúva, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Farmácia Estrela, L.da com
sede no Largo de 11 de Julho, 30, freguesia de Unhais da Serra do
concelho da Covilhã.

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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos far-
macêuticos e acessórios e produção de produtos e artigos farmacêuticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, corresponde à soma de duas quo-
tas, uma no montante de 500 euros pertencente ao sócio João Carlos
Tavares Pinto Ribeiro e outra no montante de 4500 euros perten-
cente à sócia Maria Celeste da Silva Tavares Pinto Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 60 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta em
primeiro lugar e ao sócio em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
sócia Maria Celeste da Silva Tavares Pinto Rebelo que desde já fica
nomeada gerente, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de socie-
dade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e
demais legislação.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade para fazer face às despesas inerentes à constituição e início
imediato da actividade, bem como a adquirir e alienar bens móveis e
semoventes, mesmo que sujeitos a registo, efectuar contratos de
leasing, tomar de arrendamento quaisquer locais, alterar e rescindir
os respectivos contratos e adquirir por trespasse quaisquer estabeleci-
mentos comerciais ou industriais.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 2000409148

ALMOFADINHA � LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1889/
930212; identificação de pessoa colectiva n.º 502923695; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/20021118.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000408559

BENOLI II � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2572/
20001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505249553; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20021114.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte registo:

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6234,97 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma do montante de
997,59 euros, pertencente ao sócio Manuel Duarte Oliveira, outra de
997,59 euros pertencente à sócia Benvinda Silva Mendes Oliveira e
duas, sendo uma de 3740,98 euros e outra de 498,79 euros perten-
centes ao sócio Pedro Manuel Silva Duarte.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 2000409016

COIMBRA
ARGANIL

AMMA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 193/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 501137939.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2002, em 14 de Maio de 2003.

Conferida está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000223139

LOPES & VENTURA, L.DA

Sede: Sarnadela, Pombeiro da Beira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 158/
780606; identificação de pessoa colectiva n.º 500760993; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/030516.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, pela apresentação n.º 1/030516, ficou ins-
crito a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2003.

Conferida está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000223138

CANTANHEDE

GUERRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 143/
690212; identificação de pessoa colectiva n.º 500359938; data da
apresentação: 030513.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2002.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesquita
Canário. 2001257287
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QUARTA ESQUADRIA � INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1185/000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504525441;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/030512.

Certifico que, cessou funções de gerente o sócio Pedro Manuel
Teixeira da Silva Martins dos Santos, por renúncia.

Data: 6 de Fevereiro de 2003.
E também foi alterado o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 4.º,

passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Ficam desde já, designados gerentes os sócios Ana Cristina
Pleno Pereira Martins dos Santos e José Carlos dos Santos Lopes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2001257260

CARLOS TARELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1348/011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505674254;
data da apresentação: 030515.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2002.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2001257317

COSTA & SILVA � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 994/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504196820; data da
apresentação: 030515.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2001257341

COIMBRA

CENTRO SOCIAL S. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502430966; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/030403.

Certifico com referência à associação em epígrafe que o vice-pre-
sidente financeiro, Luís Fernando dos Santos Ladeiro cessou as fun-
ções que vinha exercendo na referida associação, em 31 de Julho de
2002, por renúncia.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000213774

METALÚRGICA IDEAL DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2387;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852847; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 4/030401.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio 2003/2005:
Conselho de administração: presidente � Faustino Pinto de Jesus;

vogais: Américo Carvalho Pratas e Albertino Lopes Ligeiro.

Fiscal único: Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes & V. Si-
mões, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Joaquim Marques de Almeida; suplente: Fernando Alberto de Macedo
Mota Ferrão Tavares, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 14 de Março de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000213723

 PANIKOPA � COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PANIKOPA � COMÉRCIO
E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7040;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098217; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: (of.) 6 e 7/030109.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que:
a) Em 10 de Maio de 2002, António João Viseu Inácio renunciou

à gerência.
b) Foi modificada em sociedade unipessoal por quotas pelo que o

pacto foi alterado nos seus artigos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º e aditado o 8.º
tendo passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PANIKOPA � Comércio e
Armazenamento de Produtos Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros representado por uma única quota titulada em nome do
sócio Vítor Manuel Ferreira Nunes.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, e neste momento pertence ao sócio
Vítor Manuel Ferreira Nunes, nomeado gerente desde 14 de Fevereiro
de 2001.

ARTIGO 6.º

A Sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de ca-
pital até ao montante correspondente ao quíntuplo do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 8.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócio e Sociedade, a celebrar
negócio entre si.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco
Pereira Duarte. 2000205968

REDUTO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1077;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 5/020912.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram alterados
os artigos 3.º e 4.º do contrato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: duas no valor de 2250 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Dias Duarte e Má-
rio Alexander de Oliveira; e uma no valor de 500 euros pertencente
ao sócio Carlos Alberto da Silva Simões.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio, Mário Alexander de
Oliveira que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização de outras entradas.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000752209

COIMBRA 2000 � EMPREENDIMENTOS CULTURAIS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7485;
identificação de pessoa colectiva n.º 504783190; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/030321.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 13 de
Fevereiro de 2003, Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos, cessou
as suas funções de gerente por renúncia.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 2000212522

TECNI HOBBY, MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9251;
identificação de pessoa colectiva n.º 506166597; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: (of.) 11 e 13/030327.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 11 de Março de
2003, Dionísio Vieira Santos cessou as suas funções de gerente por renúncia.

Mais certifico que em 28 de Janeiro de 2003 foi nomeado gerente
o sócio Ruben João Canas Francisco e o pacto alterado nos seus ar-
tigos 1.º, n.º 2 e 3.º pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Coimbra, na Estrada de Coselhas,
lote 14, rés-do-chão, freguesia de Santa Cruz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor
nominal de 6250 euros, do sócio Paulo António Barradas Fernandes,
e duas do valor nominal de 3125 euros, uma de cada sócio, Maria
Madalena dos Santos Silva e Ruben João Canas Francisco.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 2000213162

FUTURFORMA � FORMAÇÃO, GESTÃO E INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7577;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469630; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 10/030414.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, o pacto foi
alterado no seu artigo 5.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já designado
gerente o sócio Manuel Filipe Mateus dos Reis.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 2000215637

SUCESSÓRIOS � FORMAÇÃO PESSOAL
E PROFISSIONAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente SUCESSÓRIOS � FORMAÇÃO PESSOAL
E PROFISSIONAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7150;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183583; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: (of.) 7 e 9/030404.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, Helder Ma-
nuel Silva de Almeida renunciou ao cargo de gerente que vinha exer-
cendo na referida sociedade, em 25 de Agosto de 1999.

Mais certifico que, foi aumentado o capital social para o montante
de 5000 euros e em consequência houve modificação em sociedade
unipessoal com remodelação total do contrato o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SUCESSÓRIOS � Formação Pessoal e
Profissional, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Fonte do Bispo, Edifício União, 4.º J, freguesia de Olivais, concelho
de Coimbra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
constituir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação ou ainda transferir a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na elaboração e comercialização de ima-
gens, fotografia, publicações, produtos audio e acessoria na área de
formação pessoal e profissional, compra e venda de produtos de pro-
moção e formação pessoal e profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro e outros valores
da escrita é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde
a uma única quota desse valor igual ao nominal, de que é titular o
sócio António José Lopes Ribeiro.

ARTIGO 4.

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos, celebrados entre
o único sócio e a própria Sociedade, desde que os mesmos sirvam à
prossecução do objecto social.

ARTIGO 5.º

A Sociedade é administrada e representada pelo seu único sócio
António José Lopes Ribeiro, desde já designado gerente, ou de pesso-
as estranhas à Sociedade que venham a ser por ele designadas.

§ único. Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no capital
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

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas o sócio
poderá fazer à Sociedade os suprimentos de que ela carecer, mediante
as condições que forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000213820

PARQUECENTRO � REVESTIMENTOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4913;
identificação de pessoa colectiva n.º 502781971; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/020401.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
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para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Augusto Martins Simões e
Rosa Maria Pastor dos Reis Simões.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223281

STU � SOCIEDADE DE TRANSPORTES URGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6047;
identificação de pessoa colectiva n.º 503514985; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 240/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas quotas perten-
centes ao sócio Filipe Manuel Salgueiro Mendes Juanico, respectiva-
mente de 2500 euros e 2250 euros e uma quota pertencente à sócia
Ana Maria Salgueiro Mendes Juanico de 250 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223282

Q. N. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6236;
identificação de pessoa colectiva n.º 503568929; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/011227.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital para 9 021 690$ e redenominado para euros e o pacto
foi alterado nos seus artigos 3.º, n.º 2 e 6.º pelo que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
45 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas de igual
valor nominal de 15 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Francisco Manuel Pedroso de Lima Mendes Ribeiro e
Eduardo Agostinho Teixeira Neto; e duas de igual valor nominal de
7500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro
Miguel Lopes de Campos Curvelo e Paulo Jorge Lopes de Campos
Curvelo.

ARTIGO 6.º

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura conjunta de três gerentes, sendo duas obrigatoriamente as
dos gerentes Francisco Manuel Pedroso Lima Mendes Ribeiro e Eduar-
do Agostinho Teixeira Neto.

Mais certifico que foi nomeado gerente em 18 de Dezembro de
2001, o sócio Paulo Jorge Lopes de Campos Curvelo.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223283

QUINTÃS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3409;
identificação de pessoa colectiva n.º 501669949; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 45/011212.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223284

MESTERES BEIRÕES � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8018;
identificação de pessoa colectiva n.º 504802038; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/011127.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 15 de Novembro de
2001, a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000223285

ALTO S. JOÃO PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7259;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/011119.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi
redenominado e aumentado o capital para o montante de 5000 euros,
tendo alterado o artigo 3.º do contrato que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado, repre-
sentado por uma quota do mesmo valor pertencente à sócia Zita
Gonçalves Moura.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000223286

PIZZARIA ROMA � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6313;
identificação de pessoa colectiva n.º 503729647; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 88/020327.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada,
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pertencente uma a cada um dos sócios Fernando Francisco Tortas e
Lúcia de Fátima Simões Neto Tortas.

§ único. A sociedade, poderá, mediante deliberação dos sócios, exigir
prestações suplementares ao capital, por uma ou mais vezes, na pro-
porção das respectivas quotas, até ao montante de 20 vezes o capital
social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223287

MARGUIS � ESTÉTICA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6401;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671550; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/020318.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em duas quotas: uma de 4800 euros, perten-
cente à sócia Elsa Maria Bastos Raposo; uma de 200 euros, perten-
cente à sócia Margarida Isabel Bastos Raposo de Vasconcelos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223288

GRUPOBEIRAS � EMPRESAS AGRUPADAS
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4530;
identificação de pessoa colectiva n.º 501794530; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 18/011214.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 30 de Setembro de 2001,
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000223290

ABROCOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3598;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815333; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/020328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi alterada
a sede social para a Travessa da Rua de Machado de Castro, lote 7,
2.º, direito, Santo António dos Olivais, Coimbra.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223291

M H B � GABINETE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 502236132; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 17/020522.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 57 500 euros e redenominado
para euros pelo que o pacto foi alterado no seu artigo 4.º que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e ou-
tros valores constantes da escrita, é de 57 500 euros, e encontra-se
dividido em duas quotas do valor nominal de 28 750 euros, uma de
cada sócio, Manuel Henrique Barroso e Maria Clara Fernandes Viegas.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
300 000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223292

ELECTRIFICADORA DE COIMBRA DE MANUEL
FRANCISCO MAIA & JOSÉ DOS SANTOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4463;
identificação de pessoa colectiva n.º 502506865; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/020228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes de escrita é de 5000 euros, e, corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencente uma a cada um
dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223293

CIGRAN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6778;
identificação de pessoa colectiva n.º 502468807; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 16/020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos 5.º e 9.º pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
500 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor de 350 000 euros, pertencente ao sócio Adérito da Costa e uma
no valor de 150 000 euros pertencente à sócia Maria Cândida Messana
da Costa.

9.º

1 � A sociedade será administrada e representada por ambos os
sócios já nomeados gerentes os quais poderão não ser remunerados se
tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

Disseram ainda:
Que não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização de outras

entradas e que a sociedade não possui bens imóveis.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223294

ÁLVARO MOTA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7164;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183788; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 198/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º e 5.º, pelo que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Álvaro do Vale
Mota e Carmina Ferreira Carvalho do Vale Mota.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

Mais certifico que, em 8 de Outubro de 2001, foi nomeada gerente
a sócia Carmina Ferreira Carvalho do Vale Mota.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000223295

ESTRELA AZUL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6940;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041878; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 19/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 2 405 784$ e redenominado
para 12 000 euros em consequência alterado o pacto social nos seus
artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita é de 12 000 euros, e corresponde à soma
de quatro quotas iguais de 3000 euros cada um, pertencentes uma a cada
uma dos sócios António Moisés Geraldes da Silva, Albino Guicho Mar-
tins, Jorge Manuel Almeida Tomé de Andrade e Luís Miguel Machado
de Sousa Nobre.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os
sócios já designados gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, dos designa-
dos devendo, para tanto, qualquer dos dois primeiros assinar com
qualquer dos dois segundos, atenta a ordem prescrita no artigo 3.º

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000223296

MECAMÓVEL � SOCIEDADE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1435;
identificação de pessoa colectiva n.º 500188980; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 13/020102.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas a seguir discriminadas:

a) Manuel Barbosa Teixeira com uma quota de valor nominal de
997,60 euros;

b) Dionísio Oliveira Seco com uma quota de valor nominal de
334,20 euros,

c) António Moreira de Almeida e Afonso Manuel Pereira Barbosa
com duas quotas iguais de valor nominal de 1834,10 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223297

LOPES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3976;
identificação de pessoa colectiva n.º 502115220; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 4/011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, 4987,98 euros em dinheiro,
12,02 euros através de incorporação de reservas e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223298

ARCADA DA AVENIDA � RESTAURANTE, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5639;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231371; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 27/011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, constituído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Henrique João
Sousa Coelho e Fernando Manuel Santos Espírito Santo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223299
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CLICEL � SOCIEDADE DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7186;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185101; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 38/011218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros e está representado e dividido por sete quotas, pertencen-
do uma de 1313 euros ao sócio Dr. Rogério Ferreira Amaral; outra de
781 euros ao sócio Dr. Alexandre Carreiro Barroso, outra de 781 euros
à sócia Dr.ª Ana Maria Varela dos Santos, outra de 781 euros ao só-
cio Dr. António dos Reis Marques, outra de 531 euros à sócia
Dr.ª Eduarda Maria Batista Ganho Avila Costa, outra de 531 euros ao
sócio Dr. José António Fava Albuquerque e Abreu, e outra de 282 euros
ao sócio Dr. Jorge Manuel Gaspar de Almeida e Sousa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223301

CAFÉ CENTRAL DE BRASFEMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5029;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834480; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 28/011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente, realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada, e
pertencente uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel da Silva Olivei-
ra e Ana Maria Guerra Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223302

AUTO-TÁXI CARAPETO & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8760;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405911; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020301.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, a sede foi
mudada para a Rua do Padrão, Quiosque A, sob o viaduto do IC 2,
Santa Cruz, Coimbra.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223303

O CALOIRO � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6314;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619620; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e datas das apre-
sentações: 14/020406 e 15/020506.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 2 de Janeiro de 2001, João José Ferreira Nogueira da Silva

renunciou às suas funções de gerente.
b) Em 2 de Janeiro de 2001, foi designada gerente a não sócia

Mónica Sofia Ferreira da Silva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223304

SOCIEDADE DE FESTAS QUINTA DO CASAL DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8294;
identificação de pessoa colectiva n.º 505005662; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/020612.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, o pacto foi
alterado no seu artigo 4.º e aditado o 9.º que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre sócios depende sempre do prévio
consentimento da sociedade que terá sempre o direito de preferência,
o qual se defere, em seguida, aos sócios não cedentes.

2 � Dado que condicionam, a sua participação na sociedade a um
tal requisito, os sócios comprometem-se a não alienar, a título one-
roso ou gratuito, as suas quotas durante os oito anos subsequentes à
celebração do presente contrato; a não observância desta disposição
torna a alienação inoponível à sociedade e sujeita o infractor ao pa-
gamento de uma cláusula penal no montante correspondente ao do-
bro do valor da quota em causa, segundo o último balanço.

3 � Após o termo do prazo estabelecido no número anterior, a
cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da sociedade
que terá sempre o direito de preferência, o qual se defere, em seguida,
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 92 100 euros.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223305

LEONILDE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5234;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004600.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foram depo-
sitadas as contas do exercício do ano de 2001.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223175

ALICE GAMA & ROSÁRIA LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6827;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962511.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foram depo-
sitadas as contas do exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223174

J. HENRIQUES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6745;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964689.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foram depo-
sitadas as contas do exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223173

VOLPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E FERRAMENTAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2663;
identificação de pessoa colectiva n.º 501165665.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foram depo-
sitadas as contas do exercício do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223172

TRANSPORTES PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2604;
identificação de pessoa colectiva n.º 500526001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foram depo-
sitadas as contas do exercício do ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais Simões da Cunha.
1000223171

J. D. GUERRA PRATAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3846;
identificação de pessoa colectiva n.º 502061383; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 26/020708.

Certifico que, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 22 de Maio de 2001, a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223170

MONDEGÁSSOL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
APARELHAGEM E INSTALAÇÕES DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MONDEGÁSSOL � ASSISTÊNCIA
TÉCNICA APARELHAGEM E INSTALAÇÕES GÁS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6717;
identificação de pessoa colectiva n.º 503843474; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/020731.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi modifica-
da em sociedade unipessoal pelo que o pacto foi remodelado total-
mente pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MONDEGÁSSOL � As-
sistência Técnica Aparelhagem e Instalações Gás, Unipessoal, L.da,
com sede no Largo do Cruzeiro, lote 4, freguesia de São Martinho do
Bispo, concelho de Coimbra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social da sociedade
poderá ser mudada dentro do mesmo concelho ou para um dos con-
celhos limítrofes.

3 � A sociedade poder criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro, através de simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social da sociedade consiste na assistência técnica a
aparelhos de gás, domésticos e industriais, instalações de gás e de águas
sanitárias; aquecimento central e representação de marcas e vendas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, representado por duas quota do valor nominal de
5000 euros, cada, ambas pertencentes ao único sócio Armando Ma-
nuel Nogueira Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo ou não ser remunerada,
conforme for decidido em assembleia geral, ficará a cargo de quem
vier a ser designado por ele sócio, mantendo-se nomeado gerente ele
mesmo sócio Armando Manuel Nogueira Costa.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital 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 desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de único sócio.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223169

GARAGEM JÚLIO CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502558121; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/020624.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 29 de Maio de 2002, José Carlos Dias Tavares renunciou às

suas funções de gerente.
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 4.º e 5.º pelo que passaram

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
24 939,89 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Júlio
Tavares da Cunha e Maria Alice Clemente Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete ao sócio, Júlio Tavares da
Cunha, já designado gerente.

2 � O gerente poderá ser ou não remunerado conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223168

COIMBRALFA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4159;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/020729.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 19 de
Junho de 2002 Arnaldo Manuel dos Santos Fernandes renunciou às
suas funções de gerente.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223161

MUNDIPÁGINAS � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505735636; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua da Cidade de Poitiers, 171, A/B, Coimbra.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223160

ALFICONTA COIMBRA � SERVIÇO DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5914;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395951; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020805.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi muda-
da para a Avenida de Fernão de Magalhães, 458, 1.º, sala 3, Coimbra.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223159

REIS & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4651;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628154.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2000.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223158

VALDEMAR BARBEIRO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8659;
identificação de pessoa colectiva n.º 505278090.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223157

AFERYMED, AFERIÇÃO E MEDIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7770;
identificação de pessoa colectiva n.º 504440535.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223156

CONSTRUÇÕES ARTUR SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3428;
identificação de pessoa colectiva n.º 501675507; data do depósi-
to: 20020625.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas do ano de 2001.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000223155

NACOLI � COMÉRCIO DE NAPAS, COLAS E LIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807241.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223154

COIMBRAFAR � DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5697;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262471.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223153

GONÇALVES & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2655;
identificação de pessoa colectiva n.º 501153519; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/020114.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros em consequência alterado parcialmente o pacto so-
cial no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas de valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio António Gouveia Gonçalves e Car-
los Alberto Gouveia Gonçalves.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000223048

A. OLAYO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4380;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482664; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 113/020328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros em consequência alterado parcialmente o pacto so-
cial no seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devidamente
depositado é de 5000 euros, dividido em duas quotas no valor de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223047
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SIMÕES & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 500250308; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 188/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros em consequência alterado parcialmente o pacto so-
cial no seu artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que
porventura venham a ser necessários para melhor andamento dos negó-
cios, mas é preciso que, previamente, sejam fixadas, com o acordo de ambos
os sócios, as quantias respectivas, os juros e as condições de reembolso.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000223046

MARY SKY BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6809;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961655; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 15/020220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para 65 000 euros tendo o pacto sido
alterado no seu artigo 3.º o que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
65 000 euros e encontra-se dividido em três quotas duas pertencentes
ao sócio João António da Silva Macedo e Santos, uma do valor no-
minal de 34 675 euros e outra do valor nominal de 21 660 euros, e
outra pertencente à sócia Maria do Céu da Silva do Espírito Santo, do
valor nominal de 8665 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223045

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS
DA POLICIA (ANAP)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 17;
identificação de pessoa colectiva n.º 501474552; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/020524.

Certifico com referência à associação em epígrafe que foram de-
signados os membros dos órgãos sociais:

Direcção: presidente � António Augusto Cavaleiro Ângelo; vice-
-presidente: Manuel do Rosário Brandão; secretário: António Mendes
Álvaro; tesoureiro: António Rosa Francisco; ajudante de tesoureiro: Inácio
Augusto da Costa; suplentes: Abílio Martins, Joaquim Marques Bicho; Artur
Pereira Malheiro, António Manuel Seiça da Graça e Agostinho dos Santos
Martins Branco.

Conselho fiscal: presidente: Artur Jesuino da Cruz; secretário: Arlindo
Ribeiro; vogal: António Fernandes Lima; suplentes � Élio Dias
Abrantes, António Alcino da Costa; e António de Oliveira Mouteiro.

Data da deliberação: 23 de Março de 2002

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223044

BRACO � ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 500047057; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 31 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 31; nú-
meros e data das apresentações: 8 e 9/020416.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 6 de Dezembro de 2001 Vítor Manuel Figueiredo Nunes

renunciou às suas funções de gerente.
b) Em 4 de Dezembro de 2001 Graça Marília Antunes Martins

renunciou às suas  funções de gerente.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223043

RUSTICENTRO � CONSTRUÇÕES EM MADEIRA
E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6158;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533300; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/020315.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
caixa social é de 36 940, e corresponde à soma de quatro quotas: uma, de
1496,39 euros, e outra de 939,61 euros, pertencentes ao sócio Joaquim
Gomes Martinez dos Santos Fernandez; e uma, de 1503,61 euros, e outra
de 24 000,39 euros pertencentes à sócia Anabela Correia de Oliveira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223042

LOURENÇO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7453;
identificação de pessoa colectiva n.º 504382691; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 4, (of.) e 8/020403.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Manuel Pe-
reira Lourenço, renunciou ao de gerente vinha exercendo na referida
sociedade, em 18 de Agosto de 2000. Mais certifica que foi alterado
os artigos 3.º e 5.º do pacto social os quais ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
16 600 euros pertencente ao sócio Cândido Manuel Morais Louren-
ço, duas de 16 700 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios
Paula Teresa Morais Lourenço e Patrícia Isabel Morais Lourenço.

5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo da sócia Patrícia Isabel Mo-
rais Lourenço.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000223041

MINIMERCADO ESTRELA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MINIMERCADO ESTRELA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501704221; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 5/020409.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros e trans-
formação em sociedade unipessoal, tendo sido alterado os artigos 1.º e
3.º do pacto social os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Minimercado Estrela, Unipessoal, L.da e tem
a sua sede em Coimbra, na Rua da Guerra Junqueiro, 102, rés--do-chão,
freguesia de Santa Cruz.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, corres-
pondente a uma quota de igual montante pertencente ao sócio único
Manuel Dinis Fernandes.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000223040

PREDILAR, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6300;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620114; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 87/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado para
euros pelo que o pacto foi alterado no seu artigo 3.º o qual passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas sendo o sócio Isidro Silva Rodrigues
detentor de 3750 euros e a sócia Maria Cristina Silva Marques, deten-
tora de 1250 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223039

LOGOMÁTICA � ENGENHEIROS E CONSULTORES
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3431;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679782; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020424.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 1 de Abril
de 2001 Amândio Pereira Dias das Neves cessou as suas funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223038

ARCO MESTRE � ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330000; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 59/020328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência foi alterado o artigo 3.º do pacto
social o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor nominal

de 1250 euros cada, pertencentes ao sócio João José Marques Vieira
Gomes e uma quota, com valor nominal de 2500 euros, pertencente
à sócia Aldina Susana Aragonês da Conceição Pires Reis.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223037

AUDIMPRENSA � IMPRENSA E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3664;
identificação de pessoa colectiva n.º 501863109; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/011218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua da Sofia, 95, 2.º e 3.º, Santa Cruz, Coimbra.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000223010

E-MOVE � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6003;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498939; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º  6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e ins-
crição n.º 11; números e data das apresentações: 5, 6 e 7/020715.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Filipe José
Abrantes de Oliveira Elias e Nuno Miguel Carvalho Rodrigues Coelho
cessaram as suas funções de gerentes por terem renunciado em 5 de
Fevereiro de 2000 e 14 de Julho de 2000, respectivamente.

Mais certifico que em 5 de Fevereiro de 2000 foi nomeado gerente
o não sócio Nuno Miguel Carvalho Rodrigues Coelho.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223009

A PEQUENA SEREIA
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8875;
identificação de pessoa colectiva n.º 505360888; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/020805.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) O pacto foi alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e já entrado
na caixa social, é de 10 000, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 7000 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Rodrigues
de Oliveira Agostinho; duas iguais de 1500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Rui Filipe Alírio e Joana Catarina de Oli-
veira Agostinho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223008

FERREIRA & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7066;
identificação de pessoa colectiva n.º 504099329; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020709.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Travessa do Bispo, 30, rés-do-chão, esquerdo, Santo
António dos Olivais, Coimbra.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223007

ROYAL BLUE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8033;
identificação de pessoa colectiva n.º 504807676; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020830.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para Avenida de Fernão de Magalhães, Edifico Mondego, 619,
escritório 2.02, Santa Cruz, Coimbra.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223006

RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
SISTEMAS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7842;
identificação de pessoa colectiva n.º 504057154; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/020809.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 31 de Maio
de 2002 José Manuel Nunes Coelho, divorciado, residente na Rua do
Dr. António Loureiro Borges, 4.º, rés-do-chão, em Lisboa, foi desig-
nado gerente

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223005

SIMÕES & PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8603;
identificação de pessoa colectiva n.º 505374757; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 7/020802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, pelo

que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou valores constantes da escrita social, é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Armindo Correia Si-
mões e Cristina Maria Salgado Mateus Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Armindo
Correia Simões e sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia
Cristina Maria Salgado Mateus Simões.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223016

LOPES & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 1534; identificação de pessoa colectiva n.º 500375046;

averbamento n.º  2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: (of.), 14 e 15/021128.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 19 de Maio de 1992 Manuel José Lopes Pereira cessou as

suas funções de gerente, por renuncia;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
€ 3990,38, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
€ 1995,19 e outra de € 1197, pertencentes ao sócio António
Maria Mota Pimentel de Sousa, e uma de € 798,08, pertencente ao
sócio Manuel Maria Golegã da Fonseca Pimentel de Sousa.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223015

DIAS FERNANDES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9156;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020305.

Certifico que foi constituída entre Maria Leonor Dias Fernandes,
solteira, maior; e Liliana Sofia Neves Simões, casada com Pedro Miguel
do Vale Simões, separação de bens, a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dias Fernandes & Simões, L.da

tem a sua sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 584, 2.º F, fre-
guesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para qualquer outra localidade do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, podendo ainda abrir ou encerrar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação de entidades bancá-
rias e parabancárias; consultoria de apoio aos negócios e gestão de
empresas e particulares; representações comerciais; compra e venda
de materiais de construção civil, automóveis, bens de uso pessoal e
doméstico e outros artigos não especificados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais: uma de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Leonor Dias
Fernandes; e outra, de 500 euros, pertencente à sócia Liliana Sofia
Neves Simões.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Leonor
Dias Fernandes, que desde já fica designada gerente.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar 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.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000222971

CUNHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3810;
identificação de pessoa colectiva n.º 502009608.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223269

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2314;
identificação de pessoa colectiva n.º 500822379.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223268

DENTISTORAL MÉDICA � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8811;
identificação de pessoa colectiva n.º 505604663.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223267

JOAQUIM CRISÓSTOMO DA SILVA SANTOS, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1235;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151598.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223266

CONSISTOR � CONSULTORES DE SISTEMAS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3564;
identificação de pessoa colectiva n.º 501776273.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223265

PAULO FAGULHA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7703;
identificação de pessoa colectiva n.º 504513656.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223264

AMACHUCADO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5785;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304611.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223262

O TAIPAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8706;
identificação de pessoa colectiva n.º 505125250.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223260

HIDROELÉCTRICA DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6853;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989517.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223257

PAULO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6710;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963275.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223256

SIMÕES & PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8603;
identificação de pessoa colectiva n.º 505374757.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223255

VAZ SERRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7954;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789384.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223237
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SISTEMAS E VALORES � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CONSULTORIA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5753;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296929.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223235

FRIAS & FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2252;
identificação de pessoa colectiva n.º 500644934.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223232

VANESSINHA � COMÉRCIO UTILIDADES LAR,
PRODUTOS ALIMENTARES HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5833;
identificação de pessoa colectiva n.º 503396052.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000223230

RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4476;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550414; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 4/020502.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 31 de Maio
de 2002 Jorge Manuel da Silva Amaral cessou as suas funções de ge-
rente, por renúncia.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222970

MONDEFIN GESTÃO, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8374;
identificação de pessoa colectiva n.º 505246031; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 7 e 8/020313.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 3 de Dezembro de 2002 Marc Jean Benoit Babic cessou as

suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 3 de Dezembro de 2001 foram nomeados gerentes Álvaro

Peres Cruz Torre e Rui Hipólito Rodrigues da Silva.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222969

CENTRO ELECTRÓNICO DE COIMBRA, COMERCIALIZAÇÃO
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502399180; averbamentos

n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: (of.) 19, 20 e 21/020319.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 7 de Junho de 2001 Francisco Carvalho Cordeiro Gomes

cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 7 de Junho de 2001 Maria da Nazaré Rainho Gomes Cordei-

ro cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
c) O pacto foi alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma de
11 000 000$ pertencente ao sócio António dos Prazeres Santos e a
outra de 9 000 000$ pertencente ao sócio Pedro Miguel da Silva dos
Prazeres Santos.

d) Em 7 de Junho de 2001 foram nomeados gerentes os sócios
António dos Prazeres Santos e Pedro Miguel da Silva dos Prazeres
Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000222968

DOMOBRA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2294;
identificação de pessoa colectiva n.º 500671575; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: (of.) 11 e 16/020218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 31 de Janeiro de 2002 Jorge Augusto Pimentel de Vascon-

celos Correia cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 6.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e bem as-
sim a representação da sociedade, activa ou passivamente, em juízo
ou fora dele, será exercida pelos dois sócios, Carlos Alberto Dias e
António Bento dos Santos, já designados gerentes, sendo necessárias
as assinaturas conjuntas de ambos para a obrigar em todos os seus
actos e contratos.

Em casos de mero expediente é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000222967

EAGLESOFT � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7360;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265555; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 45/011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou 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 iguais de valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os Jorge Manuel Aragão da Silva Morgado e Fernando Miguel Aragão
da Silva Morgado.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222965

GOMAS � DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7251;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208462; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/020219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou 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 de 4000 euros,
pertencente à sócia Filomena Maria Parreira Lopes; uma de
1000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Ferreira da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222964

CANTINHO DOS PRESENTES � ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6872;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989681; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 13/011217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Fernanda
dos Santos Dias e Basílio Augusto Dinis Branco.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222963

POLICLÍNICA MÉDICO-ESTETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5560;
identificação de pessoa colectiva n.º 503175897; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 235/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 28 de
Setembro de 2001 Pedro Chói de Amélia Cordeiro e Delphine Brigitte
Johanne Oudot foram reconduzidos como gerentes.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000222962

CARLOS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5567;
identificação de pessoa colectiva n.º 503167036; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 51/011218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, devidamen-
te depositado, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma de 3750 euros pertencente ao sócio, Dr. Carlos Alberto
Coimbra dos Santos e outra de 1250 euros, pertencentes à sócia,
Dr.ª Maria Alice Fonseca de Oliveira Bento e Coimbra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000222961

FLOR DO TOVIM � MINIMERCADO E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4360;
identificação de pessoa colectiva n.º 502457198; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 233/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros e pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

2 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000222960

LAPAS, CORKER & CORKER � CONSULTADORIA
EM COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8624;
identificação de pessoa colectiva n.º 505379180; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 41 e 42/011214.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 1 de Novembro de 2001 Maria Emília Martins Marshall

Corker Arranja cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 30 de Novembro de 2001 foi nomeada gerente a sócia Isa-

bel Maria Corker Nobre Macedo.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222959

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6218;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550426; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 238/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 28 de
Setembro de 2001 Pedro Chói de Amélia Cordeiro e Delphine Brigitte
Johanne Oudot foram reconduzidos como gerentes.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000222958
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CLÍNICA DE MONTES CLAROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 854;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 12/021029.

Certifico que com referencia à sociedade em epígrafe que foi
redenominado e aumentado o capital para o montante de
13 996,34 euros tendo alterado o artigo 4.º do contrato que ficou com
a seguinte redacção: 

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e outros
valores constantes da escrita, é de 2 800 000$, ou seja, com a
redenominação para euros do capital, de 13 966,34 euros, correspon-
dente à soma das seguintes quotas: uma quota em comum e sem de-
terminação de parte ou direito de 400 000$, ou seja, com a
redenominação para euros, de 1995,19 euros, pertencente a Fausto
Mendes Ferreira Pimentel e João Manuel Paiva Pimentel; uma quota
de 400 000$, ou seja, com a redenominação para euros, de
1995,19 euros, pertencente a Luís Fernandes Dantas; uma quota de
400 000$, ou seja, com a redenominação para euros, de 1995,19 euros,
pertencente a Fernando José dos Santos Girão; uma quota em comum
e sem determinação de parte ou direito de 400 000$, ou seja, com a
redenominação para euros, de 1995,19 euros, pertencente a Maria
Luísa Supardo Vaz Serra e Adriano Supardo Vaz Serra; uma quota de
400 000$, ou seja, com a redenominação para euros de 1995,19 euros,
pertencente em comum e na proporção de vinte e dois/sessenta e
quatro avos para Maria Fernanda de Albuquerque Amaral, seis/sessen-
ta e quatro avos para Francisco Guilherme de Albuquerque Amaral,
trinta e três/sessenta e quatro avos para Maria Isabel Martins Almeida
de Brito Amaral e três/sessenta e quatro avos para Paulo Alexandre
Almeida de Brito Amaral; uma quota em comum e sem determinação
de parte ou direito de 200 000$, ou seja, com a redenominação para
euros, de 997,60 euros, pertencente a Maria de Lurdes Pessoa Jordão
de Paiva Manso Serrano Pimentel e Fernando Manuel Serrano Ferreira
Pimentel; uma quota em comum e sem determinação de parte ou
direito de 200 000$, ou seja, com a redenominação para euros, de
997,60 euros pertencente a Albertino Anders Tengner da Costa Bar-
ros, Alice Sofia Tengner da Costa Barros, Ana Maria Tengner da Costa
Barros, Carolina Tengner da Costa Barros, Margarida Tengner da Costa
Barros e Olavo Tengner da Costa Barros; uma quota de 400 000$, ou
seja, com a redenominação para euros, de 1995,19 euros, pertencen-
te a Manuel Augusto Rodrigues Mota.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 1000222957

FLUXOMÉDIA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTADORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7238;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 28 e 29/020328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi
redenominado e aumentado o capital para o montante de 5000 euros
tendo alterado o artigo 3.º do contrato que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado, repre-
sentado por duas quotas, uma no valor de 2500 euros pertencente ao
sócio João António Salgado Gouveia, e outra de 2500 euros perten-
cente à sócia Margarida Isabel Pires Caldeira Rosa.

Mais certifico que a sede foi mudada para a Avenida de Calouste
Gulkbenkian, lote 7, sala 3, Santo António dos Olivais, Coimbra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000222956

CENTRO BEIRA � COOPERATIVA DE SERVIÇOS
À FARMÁCIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 64;
identificação de pessoa colectiva n.º 504342410; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 9 e 10/020301.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 10 de Maio de 2001 Paulo Jorge Barradas de Oliveira Rebe-

lo e Carlos Alberto Gama Tavares, de presidente e vogal, respectiva-
mente, da direcção, e de Fernanda Gouveia Aparício Bento Leal de
presidente do conselho fiscal, cessaram as suas funções, por renúncia;

b) Em 10 de Maio de 2001 foram designados os elementos para a
direcção e conselho fiscal, até ao final do corrente mandato:

Direcção: presidente � Luís Miguel de Figueiredo Silvestre; vogais: José
Manuel Almeida Sousa, e Alexandrina Maria de Sousa Tavares.

Conselho fiscal: presidente � Maria de Fátima Fonseca Duarte Sena
Proença Padez; vogal: Anabela Martins dos Santos Rodrigues.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000222955

REVONARTE � MONTAGEM DE ROUPEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7896;
identificação de pessoa colectiva n.º 504609548; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 5/020429 e 13/020830.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe sendo 28 de Janeiro de 2002 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000222954

IMOCULAR � CENTRO DE IMAGIOLOGIA OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6751;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963380; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 4/011121 e 9/020627.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para 5000 euros tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em quatro quotas do valor nominal
de 1250 euros, uma de cada sócio, António Casa Nova Tavares
Travassos, Joaquim Carlos Neto Murta, Pedro Alexandre Bello Mor-
gado e Rufino Martins da Silva.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 498 797,90 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223014

SISTEMAS E VALORES, PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8442;
identificação de pessoa colectiva n.º 505194740; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/020131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o registo de dissolução e encerramento da liquidação da so-
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ciedade em epígrafe sendo 31 de Outubro de 2001 a data da aprova-
ção das contas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000217285

MOSQUETÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS E ACTIVIDADES DE AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8878;
identificação de pessoa colectiva n.º 505466392.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000220951

ADÊMEA � ADEGA RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4521;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561602.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais Simões da Cunha.
1000218269

MANUEL GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886021.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais Simões da Cunha.
1000218461

FERNANDES & LADEIRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2078;
identificação de pessoa colectiva n.º 501503315.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000218280

AERO-VARELA � TRABALHOS AÉREOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4885;
identificação de pessoa colectiva n.º 502766417; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 99/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou 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 iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223019

TRACOMER � TRADING E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5795;
identificação de pessoa colectiva n.º 503306207; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: (of.) 12 e 13/020710.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que José Joaquim
Paço cessou as funções de gerente que vinha exercendo na referida
sociedade, desde 19 de Abril de 1999, por renúncia.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 5.º do pacto
social os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 10 000 000$ e corresponde à
soma de seis quotas: uma de 4 500 00$ e outra de 3 500 000$, ambas
pertencentes ao sócio Ramiro Manuel Simões Domingues e outras qua-
tro iguais de 500 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Patrícia Isabel Cardoso Simões Domingues, Ana Filipa Cardoso Simões
Domingues, Maria João Cardoso Simões Domingues e José Miguel Car-
doso Simões Domingues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Ramiro Manuel Simões
Domingues e Patrícia Isabel Simões Domingues, já designados gerentes, sen-
do suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 1000223018

SNACK BAR NÚMERO UM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502782811; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 8/020517.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 6 de Março
de 2002 foi designada gerente a sócia Lídia Gonçalves Pereira da Silva.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223263

PAPELARIA MONFOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000040; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 31 e inscrição n.º 34; números e data das
apresentações: 20 e 22/020524.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi al-
terado nos seus artigos 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Anabela Pontes de
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Oliveira Cardoso e outra no valor nominal de 5000 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos Manuel Rodrigues Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios e não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados os sócios Carlos Manuel Rodrigues Cardoso e Anabela Pontes
de Oliveira Cardoso.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

Mais certifico que em 19 de Março de 2002 Arnaldo Américo
Meneses Marques renunciou às suas funções de gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223261

TRIANGULAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7229;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207733; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/020325.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para 5000 euros, tendo o pacto sido alte-
rado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

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 Carlos Fernando Mesquita
Lopes, e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Aldina da Conceição Minga Fernandes.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223259

A. M. SANTOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098241; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 6/020326 e 7/020828.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$, redenominado para euros tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota de igual valor, perten-
cente à sócia Ana Maria dos Santos.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223258

GESTÃO VITAL � ADMINISTRAÇÃO DE CLÍNICAS
MÉDICO-DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8566;
identificação de pessoa colectiva n.º 505355248; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020322.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 2 de Março
de 2001 João Manuel Teixeira de Assunção Ribeiro cessou as suas
funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223252

SONOAUDIO � GRAVAÇÃO E EDIÇÃO AUDIO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8292;
identificação de pessoa colectiva n.º 505164019; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 5/020228.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 5 de Fevereiro de 2002 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223251

BOUTIQUE 300 � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5390;
identificação de pessoa colectiva n.º 503114715; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas das apre-
sentações: 56/020327 e 10/021217.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido por duas quotas, uma de 2500 euros pertencente
ao sócio Evaristo Alberto Godinho Neves e outra de igual montante
pertencente à sócia Isaura dos Santos Machado Neves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223250

CLÍNICA O. R. L. ANTÓNIO DIOGO DE PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5148;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945087; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 7/020122 e 9/021216.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido por quatro quotas, no valor de 1250 euros cada
uma, pertencendo ao Dr. António Diogo de Paiva, Dr.ª Laura Maria
Ferreira Marques de Paiva, Sofia Margarida Marques de Paiva e Mi-
guel Marques de Paiva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223249
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CUNHA, ALMEIDA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8618;
identificação de pessoa colectiva n.º 505371634; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/020111.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede mudou
para a Rua do Padre Estevão Cabral, Edifício Fernão de Magalhães,
79, sala 306, Coimbra.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223248

SILVINO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1527;
identificação de pessoa colectiva n.º 500249784; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 11/020226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e outros valores constantes da escrita, e corresponde à soma
de duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Orlando Cardoso Baptista e Maria Manuela Marques
Rodrigues Baptista.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223247

ZUM � ELECTRO FOTOGRÁFICA DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1262;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/020327.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência foi alterado o artigo 3.º do pacto
social o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
dividido por duas quotas uma de 3125 euros pertencente ao sócio
Evaristo Alberto Godinho Neves e outra de 1875 euros pertencente à
sócia Isaura dos Santos Machado Neves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000223246

QUINTA DO LORETO, TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5917;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395919; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 27; números e datas das apre-
sentações: 30/011220 e 4/021105.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, corresponde à soma de sete quotas: uma no valor de

1250 euros e duas no valor de 500 euros cada pertencentes ao sócio
António Carlos Castilho Martins Pimentel; outra no valor de
1250 euros pertencente à sócia Ilda Lopes Gonçalves; e três quotas
no valor unitário de 500 euros pertencendo respectivamente uma a
cada um dos seguintes sócios: António Miguel Gonçalves Martins
Pimentel; António Henrique Gonçalves Martins Pimentel e Ana
Cristina Gonçalves Martins Pimentel.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223244

M. AUGUSTO SILVA, L.DA

(anteriormente M. AUGUSTO SILVA & FILHOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5912;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392758; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/010711.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos corpo do 1.º e 3.º, pelo que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. Augusto Silva, L.da, e tem a sua
sede e estabelecimento na Rua do Corvo, 25, freguesia de São
Bartolomeu, concelho de Coimbra.

§ único. [�]
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
99 759,58 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 49 879,79 euros, titulada em nome do sócio Ma-
nuel Augusto da Silva; e três quotas, dos valores nominais de
42 397,82 euros, 4987,98 euros e 2493,99 euros, tituladas em nome
da sócia Lucília do Carmo Garcia Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223243

PIZZLILI � PADARIA, PASTELARIA, PIZZARIA
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7288;
identificação de pessoa colectiva n.º 504235923; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020221.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua de Fernão de Magalhães, 630, rés-do-chão, Coimbra.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223242

COUCEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2375;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/020208.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o pac-
to sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

(Corpo)

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros perten-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 179 � 5 de Agosto de 2003 16 623

cente ao sócio Luís de Jesus Monteiro; uma de 1875 euros pertencen-
te à sócia Maria Adelaide Vitorino Pires.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223241

ADÉRITO LAMAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055247; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 43/011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o pac-
to sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas de valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio Adérito José Ferreira Lamas e
outra no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Edgar
Paulo da Silva Lamas.

Por nada mais haver a tratar foi dada por finda a assembleia tendo
sido lavrada a presente acta que após lida em voz alta vai ser assinada
pelos sócios presentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223240

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4501;
identificação de pessoa colectiva n.º 502557800; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 30/011218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o pac-
to sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223239

FORUM � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3703;
identificação de pessoa colectiva n.º 501892370; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: (of.)
4 e 4/030120, 14 e 16/020524.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) O capital foi aumentado para 50 000 euros, sendo o reforço de

120,21 euros, subscrito pela sócia Rosinda da Conceição Batista Barrinhas,
pelo que passou a ter uma quota de 619,01 euros, e ainda que:

b) Em 26 de Fevereiro de 2002 Rosinda da Conceição Batista
Barrinhas cessou as suas funções de gerente, por renúncia;

c) O pacto foi alterado nos seus artigos 1.º, n.º 1, 4.º e 8.º, pelo que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORUM � Informática e
Serviços, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Urbanização Quinta
D. João, 28, freguesia da Sé Nova.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 50 000 euros, e encontra-se divi-
dido em duas quotas, uma do valor nominal de 49 380,99 euros, per-
tencente ao sócio Paulo Manuel Barrinhas da Costa Neto, e outra do
valor nominal de 619,01 euros, pertencente á sócia Ana Maria
Rodrigues da Vargem.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
250 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

III � Designam como gerente da sociedade a sócia Ana Maria
Rodrigues da Vargem.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223238

LAN � SERVIÇOS EM REDES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503395870; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020514.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 1 de
Agosto de 2001 Paulo Alexandre da Silva Amaral renunciou às suas
funções de gerente.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223236

EPICENTRO � DISTRIBUIDORES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004448; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/020419.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 60 000 euros tendo o pacto sido alterado nos seus
artigos 4.º e 10.º e eliminados os artigos 11.º e 12.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma de valor
nominal de 18 954,32 euros, do sócio Leonel Pedrosa Marques, e outra
do valor nominal de 41 045,68 euros, da sócia Ana Raquel de Almeida
Pedrosa Marques.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 10.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223234
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ARMINDO SANTOS & FILHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003999; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 3/020502.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 31 de Dezembro de
2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223233

PEEC � PLANOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4394;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482613; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 18/020312.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o pac-
to sido alterado no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizadoem dinheiro, devidamen-
te depositado é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 2500 euros, pertencente à sócia Carla Maria Araújo
Fernandes da Costa Ferreira; uma de 1250 euros, pertencente ao só-
cio José Alfeu Almeida de Sá Marques; uma de 625 euros, pertencen-
te ao sócio José Manuel de Eça Guimarães de Abreu; uma de 625 euros,
pertencente à sócia Maria Paula Leal Gonçalves Veloso dos Reis de
Abreu.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223231

FORMOCENTRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
GRÁFICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6913;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010557; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 68/011226.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota desse valor detida pelo
sócio João Manuel Morgado Soares.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 1000223229

MONDEGO DESPORTOS � COMÉRCIO DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7852;
identificação de pessoa colectiva n.º 504676938; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 1/020812 e 2/021209.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 31 de Maio de 2002 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223017

MANUEL DA CRUZ RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265199; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 19/011210 e 2/021018.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi au-
mentado o capital social para o montante de 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e em consequência alterado parcial-
mente o pacto social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está divido em quatro quotas: duas de 2000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel da Cruz Rodrigues e Maria
Inês Mendes; e duas de 500 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios João Carlos Mendes da Cruz Rodrigues e Maria Hermínia Men-
des da Cruz Rodrigues.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223036

NOVA CRIAÇÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6080;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508322; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 95/020327 e 4/030124.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou 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 iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada uma das sócias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223035

CHECKINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8451;
identificação de pessoa colectiva n.º 505249057; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/020517.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 100 000 euros, representado por 100 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1 euro cada e encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado.
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Disse mais que não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização
de outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223033

MARQUES & MASCARENHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5907;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392430; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 134/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 5000 euros, dividido em duas quotas,
cada uma do valor nominal de 2500 euros, ambas na titularidade da
única sócia Anabela da Silva Marques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223032

NEUROÍMA � SERVIÇOS NEURORRADIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5941;
identificação de pessoa colectiva n.º 503434396; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/020205.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, já realizado,
é de 5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: duas iguais
de 2200 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios Dr. Egídio
Agostinho Machado e Dr.ª Olga Maria de Brito Machado; uma de
600 euros, pertencente à sócia Emília da Purificação Costa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223031

GONÇALTEC � MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3413;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11, 12 e 13/020605.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 22 de Março de 2002 António José Lopes Gonçalves re-

nunciou às suas funções de gerente;
b) Que o pacto foi alterado nos seus artigos 1.º, 3.º e 5.º, que pas-

saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma GONÇALTEC � Material
Cirúrgico e Hospitalar, L.da, e tem a sua sede em Coimbra, na Rua de
Augusto Marques Bom, lote 14, 55, 1.º direito, freguesia de Santo
António dos Olivais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita é de 5000 euros, e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 938 euros, pertencente à sócia Manuela
Maria Afonso Mesquita de Deus Gonçalves; e uma de 3562 euros,
pertencente à sócia, Daniela Eduarda Mesquita de Deus Gonçalves
Ferreira; e uma de 500 euros, pertencente À sócia, Joana Raquel
Mesquita de Deus Gonçalves da Cunha Leal.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
às sócias, Manuela Maria Afonso Mesquita de Deus Gonçalves e Daniela
Eduarda Mesquita de Deus Gonçalves Ferreira, desde já nomeadas ge-
rentes.

2 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos, incluindo a
compra e venda de veículos automóveis, para acordar, desistir e tran-
sigir em juízo, com a assinatura de qualquer das gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000223030

EURO-LIBRIS � SOCIEDADE EDITORA
DE VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5287;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052213; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/020328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas; sendo uma de 4501,20 euros, pertencente ao sócio, António
Carlos Ferreira e outra de 498,80 euros pertencente à sócia Maria da
Graça Ferreira Vasco, integralmente realizadas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223029

COIMPACK, EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4547;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583002; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 5/020218.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º e 3.º e aditado o 7.º, pelo que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma COIMPACK � Emba-
lagens, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de Taveiro, lote 43,
lugar e freguesia de Taveiro, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita é de 250 000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 125 000 euros pertencente ao sócio Luís Car-
los Rocha; uma de 123 750 euros pertencente ao sócio Álvaro Manuel
Cortês Quatorze; uma de 1250 euros, pertencente à sócia Alda Maria
Cardoso Carvalheira.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares à sociedade até
ao montante equivalente a três vezes o capital social.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223028

ANA PAULA S. M. SILVA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2698;
identificação de pessoa colectiva n.º 810704765; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/020326.

Certifico com referência ao estabelecimento individual em epígra-
fe que foi aumentado o capital social para o montante de 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e em consequência alterado parcial-
mente o pacto social no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223027

URBICAR � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815317; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/020320.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado
para 5000 euros e em consequência alterado parcialmente o pacto
social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 euros, per-
tencente ao sócio João António Martins do Carmo Santos, e outra de
1500 euros, pertencente à sócia Maria Judite Lopes Henriques do
Carmo Santos.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota, devendo
realizar os restantes 50% até 14 de Janeiro de 1988.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223026

TELECÃO � ENTREGA AO DOMICÍLIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8173;
identificação de pessoa colectiva n.º 504967819; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: (of.) 115 e 116/011228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 30 de Maio de 2001 Jorge Amorim da Costa Pires da Silva

cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Em 30 de Maio de 2001 foi nomeada gerente a sócia Maria Dulce

Baptista Varandas.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000223025

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE DE VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4677;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/020911.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi
redenominado e aumentado o capital para o montante de 5000 euros,
tendo alterado o artigo 3.º do contrato que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado, repre-
sentado por duas quotas de 2500 euros cada pertencentes uma a cada
um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000752160

PADARIA ALTO DE S. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4049;
identificação de pessoa colectiva n.º 502205750; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 5/021213.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 5000 euros tendo o pacto sido alterado no seu arti-
go 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: duas iguais de 1250 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Vítor Manuel Mota Alves Fortunato e Augusto
Ribeiro da Fonseca; duas iguais de 751,20 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Mário Lourenço Pedro Marques e Manuel
Pedro Lourenço Marques; uma de 498,80 euros pertencente em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, aos sócios Mário Lou-
renço Pedro Marques (como bem próprio), Sónia Maria das Neves
Marques, Carla Manuela das Neves Marques e Rui Miguel Gante Mar-
ques; e uma de 498,80 euros, pertencente ao sócio Manuel Pedro
Lourenço Marques, como bem próprio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000204821
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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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