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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Infra-Estruturas

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Endereço Código postal
Avenida da Ilha da Madeira,  n.º 1, 1400-204
Edifício do Ministério da Defesa
Nacional, 4.º piso, sala 461

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213010001 213013419

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@dgie.mdn.gov.pt http://www.mdn.gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central T Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £
Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   T

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
RC SOUTHLANT � novas instalações no local Tx (Coina) � Projecto NATO
7HQ40024-M.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de um edifício térreo, em �L�, com cerca de 360 m 2, compreendendo a
execução de movimentos de terras para a implantação do edifício, fundações direc-
tas, estrutura em elevação em betãoarmado, alvenarias, acabamentos, instalações
especiais associadas, arranjos exteriores e, ainda, a execução de pequenas obras de
remodelaçºão ou interior do �bunker�.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Estação Tx do RC SOUTHLANT � Coina, concelho do Barreiro.

Código NUTS PT 133 Península de Setúbal.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categ.: 45.21.1; Subcateg.:45.21.15; Desig.: �Trab. de const. geral de outros
edifcídios�;
Categ.: 45.31.1; Subcateg.:45.31.13; Desig.: �Trab. de inst. eléctricas noutros tipos
de obras�;
Categ.: 45.33.1; Subcateg.:45.33.12; Desig.: �Trab. de inst. de ventilação e clima-
tização�;
Categ.: 45.45.1; Subcateg.:45.45.13; Desig.: �Outros trabalhos de acabamento n.e.
em edifcídios�.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 1 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Verbas dos Fundos Comuns OTAN com preço base de 290 795,00 euros.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

a) Devem possuir a credenciação de Segurança Industrial OTAN, no grau de Nato
Restricted ou superior;

b) Não se devem enconrtrar em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do ar-
tigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, assim como os empreiteiros
(se ous houver);

c) Devem possuir o certificado de empreiteiro de obrfas públicas titulando as se-
guintes autorizações:

c1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da
sua proposta;

c2) As 5.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª, 8.ª e 10.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria e das classes correspondentes ao valor dos respecti-
vos trabalhos, caso o concorrente não recorra a subempreiteiros;

c3) No caso de recurso a subempreiteiros, o concorrente fica vinculado aos
mesmos, por contrato, para a execução dos trabalhos correspodentes, de-
vendo esses subempreiteiros possuir os certificados indicados em c2)
respeitantes aos trabalhos que vão executar.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) Um documento comprovativo da regularização da situação contributiva para
com a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela auto-
ridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se si-
tue o seu estabeleicmento principal; qualquer destes documentos deve ser
acompanhado de uma declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;

b) Uma declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela
repartição de finanças do domicício ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competen-
te do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal; qualquer destes documentos deve ser acompanhado de uma
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que
respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

c) Uma declaração, com assinatura reconhedida, de que tomou conhecimento das
normas para a Segurança Nacional, Salvaguarda e Defesa das Matérias Classifi-
cadas, Segurança Industrial, Tecnológica e de Investigação (SEGNAC2), apro-
vadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/89, de 24 de Outubro,
a redigir nos precisos termos do Modelo em anexo IV (esta declaração também
deve ser subscrita pelos eventuais subempreiteiros;

d) Os certificados referidos nas alíneas b) e c) do ponto III.2.1;
e) A credenciação de segurança industrila OTAN;
f) No caso de agrupamentos de empresas, devem apresentar uma declaração de

intenção de se constituírem em consórcio, se o concurso lhes for adjudicado e
indicarem claramente qual a empresa líder.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

a) Um documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as respon-
sablidades da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equiva-
lente emitido pelo Banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal;

b) Cópia das três últimas declarações de rendimentos para efeitos de IRC, nas
quais se contenha o respectivo anexo A (elementos contabilísticos e fiscais) e
o carimbo �Recibo� e, se for o caso, documentos equiovalentes apresentados,
para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia da respctiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Certificados das habilitações literárias e profissioanis dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente do Director Téc-
nico da empreitada (cuja qualificação mínima é a de bacharel em engenharia ci-
vil) e do Representante permanente do empreiteiro da obra;

b) Lista das obras efectuadas da mesma natureza da qual é posta em concurso (que
envolvam a incorporação de torres de arrefecimento), acompanhadas de certifica-
dos de boa execução (passados pelas entidades adjudicantes), montantes, data
e loal de execução e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras de
arte e regularmente concluídas;

c) Uma declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utirlizar na obra e, se for o caso, se se trata de equipa-
mento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;

d) Uma declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Os documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares do certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados men-
cionados no Anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e pelos
concorrentes não titulares do certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes
nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos, da
Organização Mundial do Comércio, referidos na Portaria acima citada, constam,
respectivamente nos pontos 15.2 e 15.3 do Caderno de Encargos.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 Mais baixo preço (60%);
2 Vala técnica da proposta (40%);

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante

Concurso Público n.º 7/2003.

6

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150,00 euros Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou cheque visado passado à ordem da DSIEC.

3 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17H00

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 7

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Todas as interessadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10H00
Local: Direcção-Geral de Infra-Estruturas, 31 dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

1 4 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

12 de Novembro de 2003. � O Director-Geral, Bernardo Xavier
Alabaça. 3000123405
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Aviso

Por despacho do administrador delegado de 29 de Outubro de 2003,
foi anulado o C. P. I. n.º 08-58/04 � assistência técnica à área de
electricidade, publicado na 3.ª série do Diário da República n.º 232,
de 7 de Outubro de 2003.

A Direcção do Serviço de Aprovisionamento, António Alexandre
Macedo. 3000123222

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Instituto da Água � INAG

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto da Água � INAG

Endereço Código postal
Avenida Almirante Gago Coutinho, 30,
15.º piso

1049-066 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218430000 218430469

Correio electrónico Endereço internet (URL)
inforag@inag.pt www.inag.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central T Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 2Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
INAG � Instituto da Água.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Não aplicável.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
Não aplicável.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução é de 5% sobre o valor do contrato em fase de elaboração do mesmo e não
no âmbito do concurso.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Não aplicável.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
A forma jurídica não é exigida na fase de apresentação de propostas, devendo no
entanto ficar expressa a intenção de se constituírem, juridicamente sob forma de
consórcio externo, ou sob a forma de agrupamento complementar de empresas em
regime de responsablidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes devem ser empresas de consultoria e projecto com comnhecimento
e experiência no domínio do planeamento, ordenamento e gestão dos recursos
hídricos, devidamente lealizadas e tecnicamente equipadas. Devem apresentar o
�curriculum vitae� das empresas e dos técnicos; devem ainda fazer uma declaração
de que são titulares das habilitações ou autorizações profissioanis exigidas, mem-
bro da organização profissional afim ou de que se encontram inscritos em listas
oficiais de fornecedores de serviços (artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho).

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

Declaração na qual indique o seu nome, número fiscal de contribuinte, número do
bilhete de identidade, estado civil e domicílio ou no caso de ser uma pessoa colec-
tiva � denominação social, número de pessoa colectiva, a sede, filiais, objecto
sicial do contrato, constituição e alterações do pacto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória
do registo comerciaç e número de matrícula.
Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do modelo do anexo I, do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
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No caso de agrupamento de empresas, consórcio ou subcontratação é exigida uma
declaração com as assinaturas reconhecidas notarialmente, de responsabilidade so-
lidária no cumprimento do contrato de todas as empresas que o constituem.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações bancárias adequadas ou prova de um seguro de risco profissional.
Documento de prestação de contas nos últimos 3 exercícios findos, ou dos exercí-
cios findos desde a constituição da empresa. Declaração do concorrente, na qual
indique, em relação aos 3 últimos anos o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos dos serviços prestados.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documento que demonstre a experiência precedente do concorrente na realização de
serviços idênticos aos pretendidos e dimensão, respectivos montantes, datas e des-
tinatários; lista de serviços prestados nos últimos 3 anos; descrição do equipa-
mento técnico utilizado, indicação dos técnicos integrados ou não na empresa, que
vão realizar o trabalho; respectivas habilitaçõles literárias e profissionais; indica-
ção do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos 3 anos;
Descrição dos métodos utilizados para garantia da qualidade e dos meios de estu-
do e investigação que utiliza;
Informações relativas à organização de pessoal e meios materiais da empresa.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
Não é aplicável.

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Qualidade da proposta;
2 Metodologia e Programa de Deenvolvimento dos serviços a prestar, correspon-
dente cronograma e especificiação dos pontos críticos;
3 Mérito técnico e características funcionais da proposta;
4 Prazo de realização dos trabalhos;
5 Condições de honorários.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento

0 6 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16H30

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 9 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
O acto de abertura das propostas é público, podendo intervir na sessão do acto
público, as pessaos que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10H30
Local: Avenida Almirante Gago Coutinho, 30, Lisboa � Instituto da Água,���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não aplicável.

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 4 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

12 de Novembro de 2003. � A Vice-Presidente, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000123334

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

Direcção Regional de Saneamento Básico

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 274 � 26 de Novembro de 2003 25 363

O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Região Autónoma da Madeira Chefe do Gabinete do Secretário Regional
Secretário Regional do Ambiente do Ambiente e dos Recursos Naturais

 e dos Recursos Naturais

Endereço Código postal
Avenida Arriaga, 21, edifício Golden 9004-528 Funchal
Gate, 4.º

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291201830 291220605

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.sra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 5Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
�Concepção e design gráfico e impressão de um suplemento anual para publicação
dos resultados dos programas de monitorização�-

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concepção e design gráfico e eimpressão de um suplemento anual para publicação
dos resultados dos programas de monitorização da obra de ampliação e remodela-
ção da estação de tratamento de resíduos sólidos da Meia Serra.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Região Autónoma da Madeira, em local a indicar pela entidade contratante.

Código NUTS PT 300

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
22.11.20 CPA

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Caução no valor de 5% do valor da adjudicação e uma caução de valor igual ou
superior aos adiantamentos a efectuar.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os concorrentes poderão propor o pagamento de adiantamentos nos termos previs-
tos no programa de concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Se o adjudicatário for um grupo de concorrentes, estes associar-se-ão antes da cele-
bração do contrato em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares
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IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Concepção gráfica e qualidade dos materiais e da impressão;
2 Preço.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso Público Internacional n.º 18/SRA-DRSB/2003.

0 2 1 2 2 0 0 3

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150,00 Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque visado emitido à ordem do tesoureiro do Governo Regio-
nal da Madeira.

1 0 1 2 2 0 0 3

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 Horas

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

9 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Todas as pessoas interessadas podendo nele intervir os concorrentes e seus
repreentantes devidamente credenciados.

1 1 1 2 2 0 0 3

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10H00
Local: Avenida Arriaga, n.º 21, 4.º, edifício Golden Gate � 9004-528 Funchal,
��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    £         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Fundo de Coesão.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução é de 90 dias após a entrega do conteúdo dos suplementos
pela entidade adjudicante.
Os suplementos objecto do presente concurso integram o projecto: �Unidade de
valorização de resíduos sólidos da Ilha da Madeira�, cofinanciado pelo Fundo de
Coesão.
As propostas, bem como os documentos que as acompanham devem ser redigidos
em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devi-
damente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a prevalência.

0 6 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Novembro de 2003. � O Chefe do Gabinete, João Cristiano
Loja. 1000242208

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    £          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Região Autónoma da Madeira Chefe do Gabinete do Secretário Regional
Secretaria Regional do Ambiente do Ambiente e dos Recursos Naturais

 e dos Recursos Naturais

Endereço Código postal
Avenida Arriaga, 21, edifício Golden 9004-528 Funchal
Gate, 4.º

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291201830 291220605

Correio electrónico Endereço internet (URL)
gabinete.sra@gov-madeira.pt www.sra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 274 � 26 de Novembro de 2003 25 365

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

1 6Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para a �gestão dos resíduos sólidos de Porto Santo�.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços para a �gestão dos resíduos sólidos na ilha de Porto Santo�,
designadamente no que diz respeito ao destino final de resíduos sólidos urbanos
e equiparados recolhidos indiferenciadamente, que são depositados na lixeira con-
trolada do Porto Santo, e de resíduos recolhidos selectivamente, caso dos pneus,
papel/cartão e vido, para posterior valorização e, ou reciclagem.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Operação da lixeira controlada do Porto Santo � sítio da Fonte da Areia, freguesia
e concelho do Porto Santo; transporte de pneus usados para a estação de tratamen-
to de resíduos sólidos da Meia Serra (etrs) � inicia-se no parque de materiais da
Câmara Municipal do Porto Santo � sídio do Tanque, freguesia e concelho do
Porto Santo, e termina com a entrega dos pneus na ETRS da Meia Serra, freguesia
da Camacha, concelho de Santa Cruz; transporte de vidro e papel/cartão para
reciclagem fora da RAM � inicia-se no parque de materiais da Câmara Municipal
do Porto Santo � sídito do Tanque, freguesia e concelho do Porto Santo, e termi-
na com a entrega dos mesmos à sociedade Ponto Verde, no continente.

Código NUTS PT 300

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-09 0 1 2 1 3 0 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
90.00.23

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   £         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £  vários lotes
£ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Caução no valor de 5% do valor da adjudicapção com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Conforme previsto no programa de concurso e no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Se o adjudicatário for um grupo de concorrentes, estes associar-se-ão antes da cele-
bração do contrato em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária
ou em agrupamento complementar de empresas � A. C. E.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Conforme previsto no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1)  Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso Público Internacional n.º 19/SRA-DRSB/2003.

1 1 0 1 2 0 0 4

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150,00 Moeda: Euro

Condições e forma de pagamento
Acrescidos de IVA à taxa legal de 13%, em numerário ou cheque visado emitido à
ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 Horas

1 9 0 1 2 0 0 4

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

9 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Todas as pessoas interessadas podendo nele intervir os concorrentes e seus
repreentantes devidamente credenciados.

2 0 0 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10H00
Local: Avenida Arriaga, n.º 21, 4.º, edifício Golden Gate � 9004-528 Funchal,�
�� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo de execução é de 18 meses a partir da data da celebração do contrato escri-
to. As propostas, bem como os documentos que as acaompnham devem ser redigi-
dos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução
devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a preva-
lência.

1 0 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Novembro de 2003. � O Chefe do Gabinete, João Cristiano
Loja. 1000242720

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso

Empreitada de «concepção, construção e exploração, em
regime de direito de superfície, do parque urbano (des-
portivo) da serra de Carnaxide, no município da Amadora».

Informa-se que, relativamente ao anúncio publicado no Diário da
República, 3.ª série, de 25 de Setembro de 2003, os prazos deste
concurso foram prorrogados para as datas seguintes:

Entrega das propostas � 21 de Janeiro de 2004 (até às 12 horas);

Acto público do concurso � 22 de Janeiro de 2004 (10 horas e
30 minutos).

Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República em
14 de Novembro de 2003, e para o Jornal Oficial da União Euro-
peia em 14 de Novembro de 2003.

10 de Novembro de 2003. � O Presidente, Joaquim Moreira
Raposo. 3000123395

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora

Endereço Código postal
Av. Movimento das Forças Armadas, n.º 1 2700-595

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214922082

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para fornecimento de serviços de manutenção e assistência técni-
ca aos SLAT e painéis escolares.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Concurso público para fornecimento de serviços de manutenção e assistência técni-
ca aos SLAT e painéis escolares, podendo o contrato ser renovado por igual mon-
tante, por acordo entre as partes e se o mesmo não for denunciado três meses antes
do terminus previsto. O preço proposto não pode ser alterado no primeiro ano de
vigência do contrato;
Caso haja renovação do contrato, o preço pode ser alterado por acordo enre as
partes mas o aumento não poderá ser superior à taxa de inflação publicada pelo
INE, excluindo habitação;
Admite-se a possibilidade do recurso ao Ajuste Directo, independentemente do
valor, para as situaçõres previstas no n.º 1, alínea g) do artigo 86.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Vários locais da cidade da Amadora (indicados na cláusula 4.1 do caderno de encargos.

Código NUTS ����������

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
A presente aquisição encontra-se na 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 Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Conse-
lho, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998 � Categoria 31.62.9, serviços instalaçãol, reparação e manu-
tenção outro equipamento eléctrico, n.e.; subcategoria 31.62.92.
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II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
Fornecimento de serviços no montante estimado de 195 000,00 euros +IVA.

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o eacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser pro-
postos adiantamentos por conta dos serviços a prestar.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso de agrupamento de fornecedores, cada uma das entidades que o compõe
deve apresentar os documentos referidos no ponto III deste anúncio, devenod reves-
tir a forma jurídica que lhe for exigida quando assinado o contrato e aquela forma
seja necessária à bos execução do mesmo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

a) De declaração (modelo constante do Anexo I) na qual os concorrentes indi-
quem o seu nome, número de fiscal de contribuinte, número do bilhete de iden-
tidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de pessoa
colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos cor-
pos 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;

b) De declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II ao presente pro-
grama de concurso;

c) De declaração emitida conforme modelo constante do Anexo III ao presente
programa de concurso;

d) De certificado(s) de origem referidos no ponto 23.1 do caderno de encargos;

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

e) No caso de pessoas colectivas, documento de prestação de contas dos três úl-
timos exercíciso findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso te-
nha ocorrido há menos de três anos; no caso de pessoas singulares, declara-
ções do IRS apresentadas nos três últimos anos;

f) Declaração do concorrente na qual indique o volume global de negócios, nu-
mero, localização e duração de obras de vigilância e manutenção total em fun-
cionamento de sistemas de controlo automático de tráfego por si executadas, em
Portugal, nos últimos três anos;

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

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

O concorrente deverá ainda apresentar alvará de empreiteiro de obras públicas da
5.ª categoria, subdcategorias 1.ª, 7.ª e 14.ª, nos termos do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 20 de Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Verificação dos meios humanos, instalações, equipamentos (de trabalhos e a fornecer)
e �stocks� exigidos e propostos por forma a dar resposta imediata às solicitações da
CMA (45%);
2 Preço (25%);
3 Periodicidade de inspecções de cada cruzamento (20%);
4 Meios de comunicação permanente (fixos e móvis) com a C.M.A./D.O.M.�
D.A.I.P. que o concorrente se comproete a colocar gratuitament e ao serviço após
celebração do contrato (10%).
5 Os factores de apreciação das propostas serão valorados numa escala de 1 a 10,
em que 1 será a menor classificação e 10 a maior. Caso exista igualdade de pontu-
ação final, após aplicação do critério fixado, será privilegiada a proposta que obte-
nha maior pontuação no factor de apreciação preço.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1 2 1 2 2 0 0 3

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 350 Moeda: Euros

Condições e forma de pagamento

1 2 1 2 2 0 0 3

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17H00

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do concurso todos os interesados e intervir os
devidamente credenciados, conforme condições do Programa de Procedimento.

1 5 1 2 2 0 0 3

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10H00
Local: Câmara Municipal da Amadora, Edifício dos Paços do Concelho, Auditório
Municipal, Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 1, Amadora,��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O início dos trabalhos e fornecimento terá lugar após a celebração do contrato es-
crito e até ao esgogamento da verba no valor de 195 000 euros +IVA à taxa legal
aplicável.

1 4 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.
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ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Divisão de Aprovisionamento Secção de Compras

Endereço Código postal
Av. Movimento das Forças Armadas, n.º 1 2700-595

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214946773 214923503

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Departamento Financeiro Tesouraria Municipal

Endereço  Código postal
Av. Movimento das Forças Armadas, n.º 1 2700-595

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
DGAC � Divisão de Gestão Adminis- Serviço de Expediente
trativa e Contratação

Endereço Código postal
Av. Movimento das Forças Armadas, n.º 1 2700-595

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço internet (URL)

13 de Novembro de 2003. � O Presidente, Joaquim Moreira
Raposo. 3000123406

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada de
«infra-estruturas da zona envolvente do Centro de Saú-
de de Gouveia».

1 � A adjudicar por câmara Municipal de Gouveia, Avenida 25 de
Abril, 6290-554 Gouveia (telefone: 238490210; fax: 238494686).

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 � o local de execução situa-se no lugar
de São Julião.

b) Designação da empreitada � «infra-estruturas da zona envol-
vente do Centro de Saúde de Gouveia».

c) Natureza e extensão dos trabalhos � trata-se da execução das
infra-estruturas de apoio ao centro de saúde, nomeadamente a rede
viária, rede de abastecimento de água, rede de saneamento, águas plu-
viais e iluminação pública.

d) O preço base do concurso é de 396 544,18 euros.
Classificação estatística de produtos por actividade (CPA), a que se

refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Concelho, de 29 de
Outubro, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Concelho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de
22 de Junho de 1998 � subcategoria 45.21.64 da categoria 45.21.6,
grupo 45.2, classe 45.21.

4 � O prazo de execução é de 360 dias seguidos (incluindo Sába-
dos, Domingos e feriados), contados a partir da data do auto de con-
signação.

5 � a) Consulta do processo � o processo de concurso e documen-
tos complementares encontram-se patentes na Secção de Obras da
Câmara Municipal de Gouveia, Avenida 25 de Abril, em Gouveia, onde
poderão ser consultados todos os dias úteis durante as horas normais
de expediente (das 9 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Custo do processo � podem ser solicitadas cópias do processo
até ao 20.º dia seguidos contados a partir do dia seguinte ao dia da
publicação deste anuncio em Diário da República, mediante o paga-
mento prévio de 200 euros acrescido de IVA à taxa de 19%. Sendo o
processo enviado pelo correio, este será remetido à cobrança no des-
tinatário suportando este, os respectivos gastos de envio.

6 � Entrega das propostas � as propostas ou documentos deve-
rão ser entregues ou enviadas pelo correio:

a) Até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia seguidos, contados
a partir do dia seguinte ao dia de publicação deste anúncio
no Diário da República;

b) Na/Para a Câmara Municipal de Gouveia, Avenida 25 de
Abril, 6290-554 Gouveia, podendo ser remetidas até ao úl-
timo dia do prazo estabelecido neste aviso pelo correio, não
se responsabilizando a Câmara Municipal de Gouveia por
eventuais atrasos dos correios;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidos em Língua Portuguesa. Porém, quando
pela sua própria natureza ou origem estiverem redigidos
noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de
tradução devidamente legalizada.

7 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no 10 dia útil seguinte
ao termo do prazo de entrega das propostas, na sala de Reu-
niões da Câmara Municipal de Gouveia, Avenida 25 de Abril,
em Gouveia, pelas 10 horas;

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

8 � Caução � a caução a exigir para a garantia do contrato é de
5% do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços nos
termos do estabelecido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Grupo de concorrentes � podem concorrer à presente em-
preitada empresas associadas, sem que entre elas exista qualquer mo-
dalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no artigo 57.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso da adjudicação ser
feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigato-
riamente antes da celebração do contrato em regime de responsabili-
dade solidária ou em agrupamento complementar de empresas.

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � Os titulares do certificado de empreiteiro de obras públi-

cas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particu-
lares (IMOPPI) que contenha as seguintes autorizações:

a) 2.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor da sua proposta; das 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª
categoria e classe(s) correspondente(s), cada uma, ao valor
dos trabalhos que lhe respeitam;

b) Das 1.ª subcategorias da 5.ª categoria e classe(s) corres-
pondente(s) , cada uma, ao valor dos trabalhos que lhe res-
peitam, consoante a parte que cada um desses trabalhos cabe
na proposta;

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 trabalhos
que lhe respeitam;

d) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de
certificado de empreiteiro de obras públicas, desde que cum-
pram o disposto nos Artigos 67° e 68° do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e nas condições do programa de con-
curso;

e) A titularidade do documento de classificação, contendo as
autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento do n.º 1,
do artigo 69.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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11.2 � Qualificação dos concorrentes � nos termos do disposto
artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os concorren-
tes serão submetidos a uma avaliação da sua capacidade económica,
financeira e técnica, tendo em conta os elementos de referência so-
licitados no programa de concurso:

a) A capacidade económica e financeira para a obra posta a
concurso é feita com base no quadro de referência constante
da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publicada ao
abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Mar-
ço, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo, apresente cumulativamente os seguintes valores:

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

b) A capacidade técnica será avaliada através de:

b.1) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica Natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 235 000 euros;

b.2) Adequação do equipamento e ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma às suas exigências técnicas;

b.3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

Os concorrentes aptos passam à fase seguinte em condições de
igualdade.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas será de sessenta e seis dias, contados a partir da data do
acto público do concurso.

13 � Critério da adjudicação � nos termos do disposto no ar-
tigo 1050.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a adjudicação
será feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo aos
seguintes factores de apreciação e respectiva ponderação:

1) Condições mais vantajosas do valor da proposta e dos pre-
ços unitários � 70% Qi = (Pmin/Pi) x 70 � Qi, pontuação
do preço da proposta i; Pmin, preço da proposta de menor
valor; pi, preço da proposta i;

2) Garantia de boa execução e qualidade técnica no cumprimento
do projecto e caderno de encargos � 30% subdividindo-se
em � nota justificativa do preço proposto (NJP), 10%; lis-
ta de preços unitários (LP), 25%; programa de trabalhos
(PT), 20%; plano de pagamentos (PP), 20%; memória des-
critiva e justificativa (MDJ), 25% � Vi = (NJP + LP + PT +
PP + MDJ) x 0,30.
Vi � pontuação da garantia de boa execução da proposta i;
A classificação final é dada pela seguinte nomenclatura:

Wi = Qi + Vi

Wi, pontuação total da proposta i; Qi, pontuação da propos-
ta i; Vi, garantia de boa execução da proposta i.

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas.
15 � Publicação do anúncio � este foi enviado, para publicação,

para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Novembro
de 2003.

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Álvaro dos
Santos Amaro. 3000123246

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 3/DAP/2003

Concurso público para o fornecimento e serviço
de catering «jantar de Natal da CML»

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, departamento de apoio à presidência, sito na Praça do Municí-
pio, 18, 1.º, 1100-365 Lisboa (telefone: 213244814; fax: 213244819).

2 � O preço base, com exclusão do IVA, é de 120 000 euros.
3 � Local de execução:

a) Lisboa;
b) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusulas

técnicas descritas na parte II do caderno de encargos, no
fornecimento e serviço de catering na modalidade de
«buffet», incluindo decoração adequada ao evento e à qua-
dra, para 5000 pessoas.

4 � O contrato será executado em 16 de Dezembro de 2003.
5 � Para avaliação da capacidade financeira dos concorrentes,

devem estes apresentar os seguintes documentos:

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

b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresenta-
das nos três últimos anos;

c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, ou aos anos desde a constituição da em-
presa, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos, o
volume global dos seus negócios e o volume dos serviços
prestados no mesmo período de natureza similar ao objecto
do presente concurso.

6 � Para a avaliação da capacidade técnica dos concorrentes. de-
vem estes apresentar os seguintes documentos:

a) Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos,
ou nos anos desde a constituição da empresa, caso esta te-
nha ocorrido há menos tempo, respectivos montantes, da-
tas e destinatários, a comprovar por declaração destes quando
se trate de entidades públicas, ou, na sua falta e tratando-se
de destinatários particulares, por simples declaração do con-
corrente;

b) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou
não na empresa, bem como das habilitações literárias e pro-
fissionais desses técnicos, especialmente dos afectos à pres-
tação do serviço objecto do presente concurso;

c) Indicação do pessoal efectivo médio anual e colaboradores
regulares do concorrente nos últimos três anos ou nos anos
desde a constituição da empresa, caso esta tenha ocorrido
há menos tempo, com referência às funções e tarefas exe-
cutadas;

d) Constituição nominativa da equipa técnica incluindo o co-
ordenador chefe que será, entre outros aspectos, responsá-
vel pela organização do trabalho e pelas relações com a re-
presentante da entidade adjudicante;

e) Forma de articulação técnica dentro da equipa e com a en-
tidade adjudicante.

7 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade
ou em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato. Cada uma das entidades que
compõe o agrupamento deve apresentar os documentos que são exi-
gidos para acompanhar as propostas. As entidades que compõem o
agrupamento podem, a qualquer momento, designar um representan-
te comum para praticar todos os actos no âmbito do respectivo pro-
cedimento, incluindo a assinatura da candidatura ou proposta, deven-
do, para o efeito, entregar instrumentos de mandato, emitidos por
cada uma das entidades. Não existindo representante comum, as pro-
postas e candidaturas devem ser assinadas por todas as entidades que
compõem o agrupamento ou seus representantes.

8 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser adquiridos ou examinados, todos os dias úteis no departa-
mento de apoio à presidência, sito na Praça do Município, 18, 1.º,
1100-365 Lisboa, (telefone: 213244814; fax: 213244819), das 9
horas às 16 horas.

b) O pedido do processo pode ser feito até oito dias antes da data
do acto público do concurso.

c) O custo de cada cópia do processo é de 50 euros incluído o IVA,
devendo o pagamento ser efectuado através de dinheiro ou de cheque
visado emitido à ordem do município de Lisboa.

9 � a) A entrega das propostas far-se-á no departamento de apoio
à presidência, sito na Praça do Município, 18, 1.º, 1100-365 Lisboa,
(telefone: 213244814; fax: 213244819).

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e 30
minutos do 15.º dia após a data da publicação do presente anúncio no
Diário da República.

c) As propostas e candidaturas, bem como os documentos que as
acompanham, podem ser entregues directamente ou enviadas por
correio registado, devendo a respectiva recepção ocorrer dentro do
prazo e no local fixados para a sua entrega.

d) As propostas deverão ser entregues em duplicado, redigidas em
língua portuguesa e não incluirão o IVA. Os documentos que as acom-
panham, assinados pelas respectivas entidades emitentes, serão igual-
mente redigidos em língua portuguesa, ou, não o sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual
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o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos,
sobre os respectivos originais.

10 � a) Poderão intervir no acto público do concurso, represen-
tantes dos concorrentes, devidamente mandatados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar a partir das 10 horas e 30
minutos do dia útil imediato à data limite para a apresentação das
propostas, no departamento de apoio à presidência, sito na Praça do
Município, 18, 1.º, 1100- 365 Lisboa.

11 � A adjudicação será efectuada à proposta que apresente o mais
baixo preço.

12 � O fornecimento e os serviços são por preço global.
13 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas

durante um período de 90 dias.
14 � A caução é de 5% do preço total da adjudicação e terá de ser

prestada pelo concorrente preferido no prazo de cinco dias após a
data da notificação da adjudicação.

A caução será prestada por depósito em dinheiro ou títulos emiti-
dos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou se-
guro caução, conforme escolha do adjudicatário.

Poderá, ainda, a entidade adjudicante, optar pela retenção daquele
montante nos termos previstos na lei.

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

12 de Novembro de 2003. � O Presidente, Pedro Santana Lopes.
3000123400

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa, Direc-
ção Municipal de Ambiente Urbano,
Departamento de Higiene Urbana e
Resíduos Sólidos

Endereço Código postal
Rua da Boavista, n.º 9 1200-066 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213253300 213424270

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE *

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?* NÃO   T         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza de graffitis e cartazes, protecção das superfícies
tratadas e manutenção das mesmas, na Cidade de Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Prestação de serviços de limpeza de graffitis e cartazes, protecção das superfícies
tratadas e manutenção das mesmas, na Cidade de Lisboa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cidade de Lisboa.

Código NUTS * ����������

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor total da adjudicação, sem IVA.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribuinte,
número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio,
ou, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que
interessam à execução do contrato, nomes dos titulares dos corpos sociais e de
outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial de constituição e
das alterações do pacto social;
Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do anexo referido no artigo 33.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, declarações do IRC (Modelo 22 do IRC, e respecti-
vo Anexo A, com recepção devidamente comprovada) dos três últimos exercícios
findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos, sendo certo que, neste caso, deverá ser apresentada declaração
de início de actividade emitida pela competente entidade;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos
anos e com recepção devidamente comprovada.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista de equipamentos utilizados;
Lista de entidades que tenham utilizado os serviços da empresa, devidamente com-
provada pelas mesmas, em declaração para o efeito, que deverá também conter a
apreciação à qualidade do serviço prestado.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1)  Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 Qualidade.
2  Prazo de garantia.
3  Prazo de execução.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc. n.º 21/CPI/03.

3 0 1 2 2 0 0 3

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 4,20 (quatro euros e vinte cêntimos). Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque.

0 8 0 1 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): até às 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

0 6 0

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se aplicável)
À abertura de propostas é feita em acto público, apenas podendo intervir os concor-
rentes ou seus legais representantes que, para o efeito, estiverem devidamente cre-
denciados pelos concorrentes.

0 9 0 1 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de Concursos da Divisão de Aprovisionamentos, sita no Campo Gran-
de, n.º 25, 1.º F, 1749-099, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

1 4 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Informação não indispensável à publicação do anuncio.

ANEXO A

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa, Direc- Júri do Concurso
ção Municipal de  Serviços Centrais,
Divisão de Aprovisionamentos

Endereço Código postal
Edifício Central do Município, Campo 1749-099 Lisboa
Grande, n.º 25, 2.º Piso, Bloco A

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217988000 217988045

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa, Depar-
tamento de Higiene Urbana e Resíduos
Sólidos, Gabinete de Gestão Finan-
ceira.

Endereço Código postal
Rua da Boavista, n.º 9 1200-066 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213253300 213253311

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa,
Centro de Documentação

Endereço Código postal
Edifício Central do Município, Campo 1749-099 Lisboa
Grande, n.º 25, 1.º Piso, Bloco F

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217989506 217988008

Correio electrónico Endereço internet (URL)

12 de Novembro de 2003. � A Chefe da Divisão de Aprovisiona-
mentos, Ana Luísa Lucas da Silva. 3000123404

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSÃ

Anúncio

Concurso público para fornecimento
de gasóleo a granel

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Lousã, sita na
Rua Dr. João Santos, 3200-953 Lousã, (telefone: 239990370; fax
(secretariado): 239990379; fax (secretaria geral): 239990381; email:
geral@cm-lousa.pt).

2 � Constitui objecto do presente concurso � o fornecimento de
gasóleo a granel. A este fornecimento corresponde a categoria 23.20.1
e as subcategoria, 23.20.15, conforme a classificação estatística de
produtos por actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Concelho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Concelho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L177, de
22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � oficina mecânica da Câmara Municipal,
sita no Quartel dos Bombeiros Municipais, Avenida Dr. José Cardoso,
3200-202 Lousã.

4 � Duração do contrato � 12 meses.
5 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos.
6 � Ao concurso poderão concorrer empresas, agrupamentos ou

consórcios devidamente habilitados para o exercício da actividade do
mesmo e que não se encontrem em nenhuma das situações referidas
no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e as
entidades que sejam detentores do alvará de exploração, armazena-
gem e tratamento de petróleo bruto, seus derivados e resíduos, ou
documento equivalente emitido pela direcção geral de indústria e ener-
gia.

7 � Processo do concurso:

a) O programa de concurso, o caderno de encargos, bem como
os documentos complementares podem ser solicitados à
entidade adjudicante mencionada no n.º 1 dentro do primeiro
terço do prazo para apresentação de propostas e encontram-
-se patentes na secção de taxas e licenças da Câmara Mu-
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nicipal da Lousã, onde poderão ser consultados todos os dias
úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e as 14
horas e as 16 horas e 30 minutos;

b) Os concorrentes poderão obter o programa de concurso e o
caderno de encargos mediante o pagamento da importância
de 25 euros por exemplar.

8 � Apresentação das propostas:

a) As propostas devem ser entregues ou enviadas ao cuidado da
secção de expediente da Câmara Municipal da Lousã, nos
Paços do Município, sita na Rua Dr. João Santos, 3200-953
Lousã;

b) As propostas deverão dar entrada até ás 16 horas e 30 mi-
nutos, do 15.º dia (dias seguidos) a contar da data de publica-
ção deste anúncio no Diário da República;

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa.

9 � Acto público do concurso � o acto da abertura ao público
decorre na sala de reuniões da câmara municipal, pelas 15 horas, do
1.0 dia útil seguinte á data limite de entrega das propostas, podendo
intervir no mesmo os concorrentes ou seus representantes devida-
mente credenciados.

10 � Critérios de adjudicação � será o da proposta economica-
mente mais vantajosa, sendo tidos em conta, por ordem decrescente
de importância, os seguintes factores:

a) Preço global inferior (peso 70%);
b) Desconto proporcionado, válido durante o contrato de for-

necimento (peso 20%);
c) Condições de pagamento (peso 10%).

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

12 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, doo Con-
selho, de 22 de Dezembro publicada no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

13 � Enviado em 12 de Novembro de 2003 para publicação no
Diário da República, 3.ª série.

14 � Recepcionado em 2003 pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para posterior publicação no Diário da República, 3.ª
série.

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

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 3000123236

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Anúncio referente a esclarecimentos

Concurso público para a aquisição de serviços de vigilân-
cia e segurança em edifícios municipais no ano 2004.
Processo ct-2003/3003845.

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Sintra,
Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra (telefone: 9238709/10; tele-
fax: 9238701).

2 � O presente anúncio publicita os esclarecimentos prestados aos
concorrentes conforme disposto no artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, do referido concurso, já publicitado na 3.ª série do
Diário da República, n.º 254, de 3 de Novembro de 2003.

3 � Dos esclarecimentos prestados foi junta cópia às peças paten-
tes em concurso, podendo as mesmas serem consultadas no horário
normal de expediente, na divisão de aprovisionamento, Travessa do
Município, 3, cave, 2710 Sintra.

4 � Mantêm-se os prazos para a apresentação de propostas até
ao dia 19 de Novembro de 2003, bem como a abertura das propostas
no dia 20 de Novembro de 2003 pelas 14 horas e 30 minutos, no
local anteriormente informado.

5 � Enviado para publicitação no Diário da República em 14 de
Novembro de 2003.

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

14 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando
Roboredo Seara. 3000123399

ENTIDADES PARTICULARES

ADERAM � AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
ADERAM � Agência de Desenvolvi-
mento da Região Autónoma da
Madeira

Endereço Código postal
Rua do Esmeraldo, n.º 41 9000-115 Funchal

Localidade/Cidade País
Funchal-Madeira Portugal

Telefone Fax
291207470 291235286

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aderam@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público£ Outro T

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de fornecimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira £
Locação-venda £
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato relativo à Construão e Pavimentação do Caminho da Portelinha.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construão e Pavimentação do Caminho da Portelinha.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Sítio da Queimada, freguesia de Água de Pena, concelho de Machico.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC)
Descrição dos trabalhos a que se refere a presente empreitada com referência à Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividades (CPA), a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, da Comissão de 17 de Junho de 1998, publicado no Jor-
nal Oficial da União Europeia, n.º L177, de 22 de Junho de 1998:
Categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.11 e 45.23.12.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00/00 /0000 e/ou termo 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Prevê-se que o financiamento seja assegurado pela Vertente FEOGA, acção 2.1.3
do POPRAM III.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, nos termos constan-
tes do programa de concurso. No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade jurídica de associação regulada pelo quadro legal
vigente.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacida-
de económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técni-
ca, de acordo com o estabelecido no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados por ordem decrescente de importância:

1. Valia técnica da proposta � 0.55;
Subdividido através dos seguintes subcritérios:
a) Nota justificativa do preço proposto � 0.05;
b) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e

plano de equipamento � 0.30;
c) Plano de pagamentos � 0.05;
d) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra � 0.15.

2 Preço � 0.45.
Analisado através do documento b) do ponto 16.1 do programa de concurso.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 01/2003.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): �������� Moeda: ��������

Condições e forma de pagamento

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou
nos pedidos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
O acto de abertura das propostas é público.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    T         SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Vertente FEOGA Acção 2.1.3 do POPRAM III.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais:

Data limite de obtenção � 6 dias antes do termo do prazo de entrega das propostas.
Custo: 25 euros. Moeda: Euro.
Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso poderá ser adquirido na sede da ADERAM, e o paga-
mento será efectuado em dinheiro ou cheque visado a favor da ADERAM �
Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.

Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação:
30 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do Anúncio no Jornal Ofi-
cial da Região Autónoma da Madeira.
Hora: 17.00.

Abertura das propostas � Data, hora e local:
A abertura das propostas terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação das propostas, pelas 10.00 horas na sala de reuniões da sede
da ADERAM.

Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta:
66 dias a contar da data do acto público do concurso.

0 7 1 1 2 0 0 3

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

7 de Novembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Alberto Cabaça Almeida Estudante. � O Vice-Pre-
sidente do Conselho de Administração, Bruno Miguel Camacho Pe-
reira. 1000242451

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso

Concurso público de creche da Santa Casa da Misericór-
dia de Vila Nova da Barquinha

(nos termos do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março)

Para os devidos efeitos avisam-se todos os interessados no con-
curso em referência, cujo anúncio de abertura foi publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 254, de 3 de Novembro de 2003, de que
foram juntas às peças patentes a concurso cópias dos esclarecimentos
prestados.

10 de Novembro de 2003. � O Provedor, Manuel Simões Coe-
lho. 1000242883

VITROCRISTAL � ESTUDOS E PROJECTOS
DE APOIO À CRISTALARIA, ACE

Anúncio
Faz-se público que se encontra aberto concurso público

n.º 004/03 para aquisição de estudo de viabilidade de um
projecto de franchising para a marca Marinha Grande
Mglass, a implementar na península ibérica.

1 � Entidade contratante � VITROCRISTAL � Estudos e Pro-
jectos de Apoio à Cristalaria, ACE, Parque Municipal de Exposições,
apartado 450, 2431-905 Marinha Grande (telefone: +351244561860;
fax: +351244561899; www.vitrocristal.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria do serviço a prestar � com referência à classifi-
cação estatística de serviços por actividade a que se refere o
regulamento n.º 3693/93, do Conselho de 29 de Outubro,
publicado no JOUE n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado
pelo regulamento (CE) n.º 1232, o objecto deste concurso,
insere-se na categoria 74 e subcategorias 74.13.1500-1;

b) Contratação do serviço logo após assinatura do contrato;
c) Objecto do concurso � este concurso tem por objecto a

«aquisição de estudo de viabilidade de um projecto de

franchising para a marca Marinha Grande Mglass, a imple-
mentar na Península Ibérica.»

3 � Local de execução � a prestação de serviços será feita nas
instalações da entidade contratada com o acompanhamento a definir
na proposta.

4 � Duração do contrato � a prestação de serviços terá a dura-
ção desde a data de assinatura do contrato até entrega final do traba-
lho, num total de 20 semanas.

5 � Admissão dos concorrentes � só serão admitidos ao concurso
os concorrentes que façam prova que são detentores de habilitação
profissional para poderem exercer a prestação de serviços em causa.

6 � Documentos que instruem a proposta:

a) Declarações de acordo com o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho;

b) Cópia autenticada da declaração do IRS ou IRC (modelo 22
e declaração anual) dos últimos três anos. Caso a proposta
seja apresentada por uma entidade internacional, deverá a
mesma ser acompanhada por um documento fiscal de valor
equivalente;

c) Lista dos principais trabalhos executados nos últimos três
anos idênticos aos do presente concurso, com indicação
expressa de alguns dos principais clientes;

d) Curricula vitae dos membros da equipa técnica a envolver
nesta prestação de serviços;

e) Em caso de recurso a outras empresas, como subcontratados,
estes deverão apresentar as listas dos seus principais traba-
lhos executados nos últimos três anos, respectivos clientes,
assim como, os curricula vitae dos membros da equipa técnica.

11 � Consulta e aquisição do processo:

a) Os interessados podem consultar ou solicitar o programa do
concurso e o caderno de encargos à entidade contratante,
das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas;

b) A consulta ou pedido do processo deverá ser feita até ao
final do segundo dia imediatamente anterior à data limite de
apresentação de propostas;

c) Os documentos serão fornecidos mediante o pagamento de
450 euros, liquidados no acto de aquisição dos mesmos.

12 � Apresentação de propostas:

a) As propostas terão de ser entregues nas instalações da enti-
dade contratante;

b) As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser entregues até às 18 horas do 55.º dia após a data do
envio para publicação do presente concurso público. O
anúncio foi enviado para publicação no dia 12 de Novem-
bro de 2003.

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

13 � Abertura de propostas � o acto público terá lugar pelas 15
horas do dia útil imediatamente a seguir à data limite de apresentação
das propostas, na sala de reuniões da VITROCRISTAL, sita na mo-
rada indicada no n.º 1.

Serão admitidas à sessão de abertura das propostas todas as pessoas
interessadas e poderão intervir as devidamente credenciadas.

14 � Critérios de selecção � a selecção será feita, atendendo aos
critérios que a seguir se estabelecem:

a) Qualidade técnica (40%);
b) Preço (30%);
c) Perfil da empresa, incluindo curricula da equipa e experiên-

cia comprovada em estudos de franchising (30%).

A adjudicação será feita, atendendo ao critério de proposta mais
vantajosa.

15 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do concurso.

16 � Todo o trabalho a ser desenvolvido e publicitado deverá fa-
zer referência à comparticipação de fundos comunitários pelo pro-
grama PRIME (com respectivos logotipos), sob pena de não ser pago
pela VITROCRISTAL.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial da União Europeia, no dia 12 de
Novembro, 2003.

10 de Novembro de 2003. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos André. � O Administrador, Jorge Moctezuma.

1000242889
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RECTIFICAÇÕES

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Rectificação ao concurso público n.º 7P/2003

Empreitada para a remodelação do laboratório chímico da Universidade de Coimbra,
com vista à prefiguração do museu das ciências

Os números de telefone e telefax referidos no n.º 1 do anúncio acima identificado, deverão ser os seguintes:

Telefone: 239480941;
Telefax: 239480970.

13 de Novembro de 2003. � O Reitor, Fernando Seabra Santos. 3000123220

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 255, de 4 de Novembro de 2003, a p. 23 568, foi publicado com inexactidão o
anúncio n.º 339/2003 da Câmara Municipal de Lagos, pelo que, no título, onde se lê «Lagoa» deve ler-se «Lagos». Deverá ainda ser acrescen-
tado o subtítulo «esclarecimentos». 3000123086

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 249, de 27 de Outubro de 2003, a p. 23 064, foi publicado com inexactidão o
anúncio da Câmara Municipal de Loulé, pelo que, no n.º 3, alínea b), onde se lê «(montagem e desmontagem)» deve ler-se «(montagem e
desmontagem de estaleiro)». 3000123085
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho

Processo n.º 279/02

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Associação dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, com
o número de identificação de pessoa colectiva 501146270, com sede
em Avenida dos Bombeiros Voluntários Montemor-o-Velho, a isen-
ção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades, comerciais ou industriais desenvolvidos no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 1989, data de
entrada em vigor do Código do IRC, uma vez que a associação está
registada desde 1932, no governo civil do distrito de Coimbra, sendo
considerada pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.

A partir de 1 de Janeiro de 2001, a isenção fica condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b)
e c) do n.º 3 do artigo 10.º do código do IRC.

27 de Setembro de 2003. � Pela Ministra de Estado e das Finan-
ças, o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro.

3000121647

Despacho

Processo n.º 77/03

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Associação para o Desenvolvimento de Galegos, número de identifi-
cação de pessoa colectiva 504587773, com sede na Quinta de Cur-
rais, Avenida do Carvalheiro, Galegos, a isenção de IRC nos termos e
com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 25 de Maio de 2001, data em que
se considera efectuado o registo definitivo como I. P. S. S. conforme
consta na declaração da direcção-geral da solidariedade e segurança
social publicada no Diário da República 3.ª série n.º 79, de 4 de Abril
de 2002, ficando condicionada à observância continuada dos requisi-
tos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código
do IRC.

27 de Setembro de 2003. � Pela Ministra de Estado e das Finan-
ças, o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro.

3000121801

Despacho

Processo n.º 1654/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
AMU � Acções Para Um Mundo Unido, com o número de identifi-
cação de pessoa colectiva 503565970, com sede na Rua Coronel
Ribeiro dos Reis, 10-B, s/j, Lisboa, a isenção de IRC com efeitos a
partir de 14 de Dezembro de 1998, nos termos e com a seguinte
amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção, em conformidade com o n.º 1 do artigo 8.º da Lei
n.º 66/98, de 14 de Outubro, é valida por dois anos a partir de 14 de
Dezembro de 2002, ficando a sua revalidação automática a depender
da continuidade da manutenção da qualidade de ONGD, mediante a
apresentação de documento passado pelo Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento, M. N. E.

A partir de 1 de Janeiro de 2001, esta isenção fica condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b)
e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

1 de Outubro de 2003. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Jesus Sousa Ribeiro. 3000121659

Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas no artigo 7.º, do Decre-
to-Lei n.º 129/83, de 14 de Março, e em aditamento ao aviso publi-
cado no Diário da República, n.º 155, 3.ª série, de 18 de Agosto de
2003, informa-se que o fornecedor adjudicatário, indicado a seguir,
foi autorizado a actualizar a sua lista de subcontratados, conforme
indicado abaixo, para a comercialização de equipamentos de cópia,
telecópia e impressão, cujas condições de fornecimento foram ho-
mologadas pela Portaria n.º 1930/2000 (2.ª série), de 12 de Dezem-
bro:

Fornecedor � OKI SYSTEMS (Ibérica), S. A., Rua da Quinta do
Paizinho, edifício Bepor, bloco 2, 1.º direito, 2795-651 Car-
naxide (telefone: 214246740; contratos n.º 011113, 011114,
011132 e 011141, respectivamente, de impressoras das mar-
cas OKI e PRINTRONIX, multifuncionais e telecopiadores da
marca OKI;

Subcontratado excluído � DÉCADA Informática, S. A., Avenida
Vasco da Gama, 40, 1400-128 Lisboa.

7 de Novembro de 2003. � O Subdirector-Geral, José Miguel Fer-
nandes. 3000123460

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas nos artigos 2.º e 3.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e em aditamento ao
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série n.º 189 de 18 de
Agosto de 2003, a seguir se indica a lista rectificada dos
subcontratados dos fornecedores de equipamento informático,
(microcomputadores e redes) abaixo mencionados, cujas condições
de fornecimento foram homologadas pela Portaria n.º 161/99 (2.ª
série), de 23 de Fevereiro.

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
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ANEXO IV

Subcontratados (microcomputadores)

Subcontratados

Fornecedor Marca
Identificação Morada

BULL Portuguesa, L.da BULL Taboada & Barros Rua da Carreira, 116, 9000 Funchal 911852
Avenida de 5 de Outubro, 35, 6.º VB-Data Rua de Francisco A. Furtado, 1
1050-047 Lisboa 9500-180 Ponta Delgada.

Papelaco Telemática Rua de Visconde Moreira Rey
Edifício Papelaco, Linda-a-Velha

Compta Avenida Fontes Pereira de Melo, 14
11.º, 1050 Lisboa

NOVABASE IIS TOSHIBA PT PRIME Rua de Entrecampos, 28, Lisboa 911868
Avenida do Forte, lote 4,
fracção F, 2790-071 Carnaxide

FUJITSU SIEMENS Computers FUJITSU Listopis Avenida do Uruguai, 32-B 911865
Avenida D. João II, 1.16.05L, 12.º 1500-614 Lisboa
Parque das Nações, Lisboa In-Formar Avenida de Luís de Camões

Edifício Maracay, cave 4
9050 Funchal

DTS Rua de Manuel Aug. Amaral
1.º D, 9500 Ponta Delgada

Parede Electronic Business Avenida de José Malhoa, 21
Solutions 1070-157 Lisboa

ATM informática Rua de Novais da Cunha, 735
São Cosme, Gondomar

Fujitsu Services Rua General Firmino Miguel,
6, piso A, Green Park
1649-43 Lisboa

Datacomp Rua Dr. José Espírito Santo
Lote 1-A, 1949-038 Lisboa

Edni Alameda António Sérgio, 8
1750 Lisboa

HEWLETT-PACKARD COMPAQ CPC-IS Rua Costa Cabral, 5755, Porto 911855
Portugal, L.da Copipélago Rua São Gonçalo, 1, 9500 P. Delgada
Q. da Fonte, Ed., D. Sancho I Normática Rua de Pedrouços, 28, 1400 Lisboa
Rua dos Malhões Prológica Rua de Alexande Herculano, 4, Linda-
2770-071 Paço d�Arcos -a-Velha.

Tecnidata Rua de Agostinho Neto, 20-C, Lisboa
Novabase II Avenida do Forte, 4, fracção F

2790-071 Carnaxide
CM Computer Rua Ten.-coronel Sarmento, B1. D

rés-do-chão edifício Infante, 9000
Funchal

COMPAQ Citronic Rua de Francisco Sanches, 29 911864
1170 Lisboa

Cigest Trav. Do Giestal, 26-B
1300 Lisboa

Inf. El Corte Inglês Rua de Tomás da Fonseca
Torres de Lisboa, torre A, 4.º
1600 Lisboa

CIL � C. de informática, S. A. DELL Dell Computer III Rua Castilho, 13-D, 7.º A 911853
Avenida de Carolina Michaelis, 16-A 1250-066 Lisboa
2796-901 Linda-a-Velha

ANEXO V

Subcontratos (redes)

Subcontratados

Fornecedor
Identificação Morada

HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, L.DA Citronic Rua de Francisco Sanches, 29,1170 Lisboa 911895
Q. da Fonte, Ed. D. Sancho I, Rua dos Malhões Cigest Trav. do Giestal, 26-B, 1300 Lisboa
2770-071 Paço d�Arcos Inf. El Corte Inglês Rua de Tomás da Fonseca, Torres de Lisboa,

torre A, 4.º, 1600 Lisboa

NOVABASE IIS PT PRIME Rua de Entrecampos, 28, Lisboa 911897
Avenida do Forte, lote 4, fracção F, 2790-071 Carnaxide

Número
do

contrato

Número
do

contrato
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SIEMENS, S. A. Eurogtd Lagoas Park, Edifício 1, piso 0 911904
Rua Irmãos Siemens, 1, 1A 2740-244 Porto Salvo
2720-093 Amadora Datacomp Rua de Augusto Gil, 30 A/B, 1049-038 Lisboa

Prológica Rua de Alexandre Herculano, 4
2795 Linda-a-Velha

Edni Rua Eng.º Quartin Graça, 58-A, 1750 Lisboa
Ricmade Rua Ten.-Coronel Sarmento, Edif. Infante,

bloco D, rés-do-chão sul, 9000 Funchal
ATM informática Rua de Novais da Cunha, 735, Gondomar
Açormega Rua de S. Pedro, 57, 9700 Angra do Heroísmo

13 de Novembro de 2003. � O Subdirector-Geral, José Miguel Fernandes. 3000123458

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto de Solidariedade de Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Faro

Alvará n.º 07/03

Para os devidos efeitos se faz saber que ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 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 de-
nominado «Jardim Infância Bambino», sito em Urbanização da Ata-
laia, lote A, 8600 Lagos, freguesia de Santa Maria, concelho de La-
gos, distrito de Faro, propriedade de «Bambino Infantário, L.da»,
requerente «Bambino Infantário, L.da».

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade � A. T. L.;
Lotação máxima � 50 crianças (25 crianças no turno da ma-

nhã e 25 crianças no turno da tarde).

16 de Setembro de 2003. � A Directora do Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Faro, Maria Ana Leonardo.

3000117482

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 1294/03.5TBABF.
Proc. especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e

outro(s).
Requerida � Dosol Hoteis, S. A., com sede em Areias de S. João,

Albufeira.

São citados os credores da requerida acima identificada, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Setembro de 2003.

23 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Cristina. �
O Oficial de Justiça, João Pina Pereira. 3000122251

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio
Processo n.º 369-D/2000.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Rosa Saraiva, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida: Lucas & Alves, L.da, com
sede na Gouxaria, 2380 Alcanena, notificados para no prazo de cinco
dias, decorridos que sejam 10 dias éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, se pronunciarem
sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

29 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Rosa Saraiva. � A
Oficial de Justiça, Maria Felisbela Carvalho. 3000122261

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALENQUER

Anúncio
Processo n.º 551/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Saclene � Embalagens Plásticas, L.da

Dr.ª Luísa Mafalda Chaves Correia Gomes, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Alenquer:

Faz saber que por sentença de 7 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Saclene �
Embalagens Plásticas, L.da, domicílio: Quinta da Carnota de Baixo,
Cadafais, Alenquer, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publi-
cação do competente anúncio no Diário da República, o prazo para
os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no
disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Carvalho Salpico, ende-
reço: Rua de General Schiappa Monteiro, 14, 2.º, esquerdo, 1600-119
Lisboa.

12 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Luísa Mafalda
Chaves Correia Gomes. � A Oficial de Justiça, Carla Galvão.

3000123386

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio

Processo n.º 1791/03.2TBCLD.
Falência (apresentação).
Requerente � Profissionalotel � Equipamentos Profissionais para a

Indústria Hotelaria, L.da

Credor � Caixa Geral Depósitos � Agência Caldas Rainha e outros.

Dr.ª Maria Emília Melo e Castro, juíza de direito deste 3.º Juízo Tri-
bunal de Caldas da Rainha:

Faz saber que por sentença de 23 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerente:
Profissionalotel � Equipamentos Profissionais para a Indústria Ho-

Subcontratados

Fornecedor
Identificação Morada

Número
do

contrato
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teleira, L.da, identificação fiscal n.º 503992976, com sede na Ave-
nida Visconde de Sacavém, 20, 1-A, loja B, 2500-255 Caldas da Rai-
nha, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do compe-
tente 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 Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Carlos Alberto do Nasci-
mento, domicílio: Rua de Ilha da Madeira, 4, 2.º, frente, 2675-048
Olival Basto.

24 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Emília Melo
e Castro. � A Oficial de Justiça, Cristina Pereira. 3000123380

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 5238/03.6TJCBR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Óscar Antonino Dias Rodrigues, e outro(s).

Dr.ª Maria Catarina Gonçalves, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Juízos Cíveis de Coimbra:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: Óscar Antonino
Dias Rodrigues, identificação fiscal n.º 115557113, bilhete de identi-
dade n.º 7142014, domicílio: Estrada dos Malheiros, 219,G R 26, 3030-
-257 Coimbra, e mulher Leonor Helena Pimentel Paula Matos Ro-
drigues, identificação fiscal n.º 115557121, bilhete de identidade
n.º 395649, domicílio: Rua de Luís de Camões, 131, Santo António
dos Olivais, 3000 Coimbra, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Novembro de 2003.

10 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria Catarina
Gonçalves. � O Oficial de Justiça, Gil Diz. 3000123274

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio
Processo n.º 93-K/1997.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr. Álvaro Marques, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida: Firmino Aguilar & Filhos,
L.da, com sede em Vales do Rio, notificados para no prazo de cinco
dias, decorridos que sejam 10 dias éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio se pronunciarem sobre as contas apresenta-
das pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Es-
peciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

30 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Álvaro Marques. �
O Oficial de Justiça, António Delgado. 3000122080

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 6279/03.9TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Antonio Carlos Maia Cerveira.
Requerida � Riscos e Riscos � Arqitectura de Interiores, L.da

Dr.ª Paula Carvalho e Sá, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Riscos e Ris-
cos � Arqitectura de Interiores, L.da, estado civil: desconhecido, do-
micílio: Rua de Santo António, 88, 1.º, direito, 4800 Guimarães, 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 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 10 de Outubro de 2003.
Mais ficam notificados para, no mesmo prazo, querendo, pronun-

ciar-se sobre a designação do liquidatário judicial.

20 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Paula Carvalho e
Sá. � O Oficial de Justiça, José Ferreira da Costa. 1000242894

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 6931/03.9TBGMR.
Proc. especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Guimafelpos, S. A.
Requerida � Sociedade Textil Progresso Covas, L.da, C. I. P. C.

500269068, com sede na Rua de António da Costa Guimarães, 3229,
Urgeses, Guimarães.

São citados os credores da requerida acima identificada, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia).

A petição deu entrada na secretaria em 40 de Novembro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Pedro Rodrigues. �
A Oficial de Justiça, Maria Fernanda Fernandes. 3000123282

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 1281/03.3TBMCN.
Falência (requerida).
Requerente � António Augusto Freire Mieiro.
Requerido � José Teixeira Ribeiro e outro(s).

Dr. Miguel Teixeira, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal do Marco
de Canaveses:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: José Teixeira
Ribeiro, e mulher Maria de Lurdes Ribeiro, residente no Lugar de
Lameiro, Folhada, 4630 Marco de Canaveses, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Setembro de 2003.

3 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Miguel Teixeira. � A
Oficial de Justiça, Alice Martins. 3000119414

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONTEMOR-O-NOVO

Anúncio
Processo n.º 255/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Locapor � Comp.a Port. de Loc. Fin. Mobiliária.
Requerido � Joaquim Alves Aldeiras e outro(s).

Dr.ª Marília dos Reis Leal Fontes, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Montemor-o-Novo:

Faz saber que por sentença de 13 do corrente mês de Outubro,
proferida nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido:
Joaquim Alves Aldeias, domicílio: Largo 7 de Setembro, 8, Piçarras,
7080 Vendas Novas, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publi-
cação do competente anúncio no Diário da República, o prazo para
os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no
disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.
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Foi nomeado liquidatário judicial: Maria de Fátima Paixão Quintas
Carrilho, endereço: Largo de São João da Câmara, 1, Reguengos de
Monsaraz, 7200.

14 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Marília dos Reis
Leal Fontes. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Baptista.

1000242868

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio
Processo n.º 1814/03.5TBOVR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido � Artur Luís Soares.

Dr. José Pedro G. Mano. S. Paixão, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Ovar:

Faz saber que por sentença de 13 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de: Artur Luís Soares,
contribuinte n.º 138253226, residente na Rua dos Castanheiros,
Esmoriz, Ovar, 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 Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeada liquidatária judicial Dr.ª Emilia Manuela, com escri-
tório na Rua de Jornal Correio da Feira, 5, 3.º, esquerdo, 4520-234
Santa Maria da Feira.

15 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, José Pedro G. Mano.
S. Paixão. � O Oficial de Justiça (Assinatura ilegível.) 3000120802

TRIBUNAL DA COMARCA DE TÁBUA

Anúncio

Processo n.º 290/03.7TBTBU.
Falência (requerida).
Requerente � Erfi � Revestimentos e Perfilados, L.da

Requerida: Pebrifer � Metalomecânica, L.da, e outro(s).

Dr.ª Sónia Cachide, juíza de direito da Secção Única do Tribunal de
Tábua:

Faz saber que por sentença de 23 de Outubro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Pebrifer �
Metalomecânica, L.da, domicílio: Parque Industrial, lote 2, 3420-316
Tábua, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente 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 Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. António Ramos Correia, en-
dereço: Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, Apartado 521, 6201-
-907 Covilhã.

24 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Sónia Cachide. �
O Oficial de Justiça, Américo Coutinho. 3000121843

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio
Processo n.º 96-H/1999.
Prestação de contas (liquidatário).
Requeridos � Francisco Augusto Rodrigues Lopes e Aurora Concei-

ção Elias Lourenço Lopes.

Dr.ª Elsa Parrado de Azevedo, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Torres Vedras:

Faz saber que são os credores e os falidos, notificados para no prazo
de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

5 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Elsa Parrado de
Azevedo. � O Oficial de Justiça, José António Esteves. 3000123339

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO

Anúncio
Processo n.º 2902/03.3TBVCT.
Falência (apresentação).
Requerente � Radical � Ginasio Manutenção A. Cultura Fisic e

outro(s).
Credor � Aida Teresa Silva Gomes do Carmo e outro(s).

Faz saber que por sentença de 7 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente: Radical �
Ginasio Manutenção A. Cultura Fisic, domicílio: Largo Infante D.
Henrique, 18, 4900 Viana do Castelo, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme
o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Miguel Ribas, identificação
fiscal n.º 101688415, endereço: Rua de Aveiro, 87, 4900-495 Viana
do Castelo.

7 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Deolinda Maria F.
B. Varão. � A Oficial de Justiça, Maria Agonia Pereira.

1000242864

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 3891/03.0TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � José Vítor Veloso Araújo.
Requerida � Padaria Dalas, V. N. Famalicão, Confeitaria, L.da

Dr.ª Silvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito do 3.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Padaria Dalas,
V. N. Famalicão, Confeitaria, L.da, identificação fiscal n.º 504546498,
domicílio: Avenida de França, Edifício Dalas, 4760 Vila Nova de
Famalicão, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Outubro de 2003.

21 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Silvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Pedro Paixão. 3000121374

5.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 4027/03.2TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � António Pacheco da Silva & C.a, L.da

Requerida � A R T � Tecnologias de Informática, L.da

Dr. Manuel Alexandre G. Ferreira, juiz de direito do 5.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores da requerida: A R T � Tec-
nologias de Informática, L.da, identificação fiscal n.º 503915424,
domicílio: Centro Comercial Aro, loja 81, Avenida Dr. Carlos Bace-
lar, 4760 Vila Nova de Famalicão, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação 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 Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 27 de Outubro de 2003.

29 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
G. Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Fonseca.

3000122267
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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 463/03.2TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Auto Marco � Com. Ind. de Automóveis, L.da, e

outro(s).
Credor � Direcção Geral de Impostos e outro(s).

São citados os credores de requerente: Auto Marco � Com. Ind.
de Automóveis, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 501424415,
com sede na Rua de António Sardinha, lote 23-A, Pinhal dos Frades,
Casal do Marco, Arrentela, Seixal, 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 Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Abril de 2003.

30 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, Antonio Marcelo
dos Reis. � A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000119278

Anúncio
Processo n.º 84-D/2002.
Acção de processo sumário artigo 205.º do Código dos Processos

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.
Autor � Fundo de Garantia Salarial.
Réu � M. Fal. Cred. M. Fal. Intersis � Aut. Eng. de Sist.

Dr. Antonio Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos presentes autos supra identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo e tribu-
nal, em que é requerente Fundo de Garantia Salarial e requerido(a)
Massa Falida Intersis � Automação e Engenharia de Sistemas, S. A.,
com sede no Edifício do Alto da Barra, piso 4, Avenida das Desco-
bertas, Oeiras, correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última
publicação do anúncio, citando os credores da massa, falida da reque-
rente, para no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem,
querendo a presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1 e 207.º do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência e 783.º do Código de Processo Civil), em que o autor pretende
que seja verificado o seu crédito no montante de 56 377,62 euros,
cujo duplicado se encontra neste tribunal à disposição de quem o quei-
ra consultar dentro das horas normais de expediente.

29 de Outubro de 2003. � O Juiz de Direito, Antonio Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Manuel Seixas. 3000123346

Anúncio

Processo n.º 180/03.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Polónio Basto & Companhia, L.da

Requerida � Arte Composta, Publicidade e Artes Gráficas, L.da, e
outro(s).

Dr. Antonio Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 3 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Arte Com-
posta, Publicidade e Artes Gráficas, L.da, estado civil: desconhecido,
domicílio: Rua de Joaquim de Carvalho, lote 46, Casal do Marco,
Seixal, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente 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 Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

4 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Antonio Marcelo
dos Reis. � O Oficial de Justiça, José Manuel Seixas.

3000123398

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 149-F/2002.
Acção de processo sumário artigo 205.º do Código dos Processos

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.
Autor � Fundo de Garantia Salarial.
Réu � Dalcanal � Compon. Eléctricos Telecomunicações.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos presentes autos supra identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo e tribu-
nal, em que é requerente: Vergocan VG, e requerida: Dalcanal �
Compon. Eléctricos Telecomunicações, L.da, domicílio: Parque In-
dustrial da Abóboda, lote 2-A, São Domingos de Rana, 2750-000
Cascais, correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publi-
cação do anúncio, citando os credores da massa, falida da requerente,
para no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo
a presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1 e 207.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência e 783.º
do Código de Processo Civil), em que o autor pretende que seja veri-
ficado o seu crédito no montante de 10 779,57 euros, cujo duplicado
se encontra neste tribunal à disposição de quem o queira consultar
dentro das horas normais de expediente.

31 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000123344

Anúncio

Processo n.º 299/03.0TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Soc. Coop. Catraeiros do Porto de Lisboa, Crl.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 3 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Soc. Coop.
Catraeiros do Porto de Lisboa, Crl., identificação fiscal n.º 500257299,
domicílio: Rua de Bento de Jesus Caraça, 43, Porto Brandão, Costa
Caparica, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

6 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000123407

Anúncio

Processo n.º 650/03.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Credifin � Banco Crédito ao Consumo, S. A.
Requerida � Gilda Andrade de Azevedo.

É citado a requerida: Gilda Andrade de Azevedo, com última resi-
dência conhecida na Rua de Manuel Ambrósio Santos, lote 39, cave,
Amoreira, 2765 Cascais, 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, para deduzir, 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 Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos presentes
autos que deram entrada na secretaria em 23 de Junho 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(a), documento comprovativo do
casamento e do respectivo regime de bens, a relação de bens que de-
tenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira ou
venda com reserva de propriedade e cópia das três últimas declara-
ções do IRS, ficando ainda advertida de que é obrigatória a constitui-
ção de mandatário judicial e que os prazos referidos são contínuos,
não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o prazo
em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu ter-
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mo para o primeiro 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 Lisboa.

7 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000123109

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 991/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � António Manuel Pereira Barra.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido: António Ma-
nuel Pereira Barra, residente em Rua de Angola, 3, 4.º, direito, Rio de
Mouro, Sintra, 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 crédi-
tos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Setembro de 2003.

2 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000119276

Anúncio

Processo n.º 1068/03.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bpi, S. A.
Requerida � Refrap � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Refrap � Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., domicílio: Rua Castilho,
39, 10.º, São Mamede, Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
tes da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 24 de Outubro de 2003.

30 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000123325

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 621/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banif � Banco Internacional do Funchal, S. A.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: Albino Ramos
Dias e mulher Maria Irene da Silva Reis, domicílio: Rua da Fonte,
1171, casa 3, 4480 Vila do Conde, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos 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, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 17 de Outubro de 2003.

28 de Outubro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000123181

Anúncio

Processo n.º 644/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Póvoa de Varzim.
Requeridos � José Silva Campos e mulher.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: José Silva
Campos e mulher Maria Manuela Jesus Fonseca Campos, residentes
na Rua da Conceição, 8, 1.º, 4490 Póvoa de Varzim, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Outubro de 2003.

6 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000123268

Anúncio

Processo n.º 190/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Alfredo Sousa Monteiro Carvalho e mulher Margarida

Maria Ribeiro Alves Carvalho.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 3 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Alfredo
Sousa Monteiro Carvalho e mulher Margarida Maria Ribeiro Alves
Carvalho, residentes na Rua de Alexandre Herculano, 60, 1.º, direito,
Águas Santas, 4445 Maia, 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 Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Rodrigues de Jesus, ende-
reço: Rua da Trinitária, Hab. 37, 4000 Porto.

5 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000123251

Anúncio

Processo n.º 491/03.8TYVNG.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Manuel Parente, L.da

Presidente com. credores � Banco Comercial Português, S. A.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio:

Faz saber que são notificados os credores de requerente: Manuel
Parente, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 504321137, com
sede na Rua de Antero de Quental, 848, 1.º, 4200-066 Porto, que por
decisão de 4 de Novembro de 2003, proferida nos presentes autos,
foi designado o dia 8 de Janeiro de 2004 pelas 9 horas e 30 minutos,
para a realização da assembleia de credores no edifício deste tribunal,
como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado gestor judicial João Carlos Oliveira Lourenço Caldei-
ra, com escritório na Rua de Monte dos Burgos, 169, 3.º, esquerdo,
Porto.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 60 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
21 de Agosto de 2003, e que o seu duplicado se encontra à disposição
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de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

6 de Novembro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 1000242853

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 643/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Póvoa de Varzim.
Requeridos � Álvaro Azevedo Castro e outro(s).

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: Álvaro Aze-
vedo Castro e mulher Albina Sousa Lopes, domicílio: Rua do Outeiro,
346, Retorta, 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 créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Outubro de 2003.

4 de Novembro de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000123269

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Laerte Macedo Pinto, vereador em regime de tempo inteiro, com
competência subdelegada da Câmara Municipal de Albergaria-a-
-Velha:

Faz público, que está em discussão público o pedido de licencia-
mento da operação de emparcelamento, requerido pela firma
Polivouga, Indústria de Plásticos, S. A., para os prédios situados no
lugar de Vista Alegre, freguesia e município de Albergaria-a-Velha.

Durante os 15 dias seguintes à publicação deste pedido no Diário
da República, podem os interessados apresentar, por escrito, as suas
sugestões, observações e reclamações.

O pedido em causa encontra-se patente, para consulta, na secreta-
ria da Divisão de Obras Particulares da Câmara Municipal, durante as
horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
às 16 horas).

E para constar e demais efeitos se publica o presente e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

E eu, Clotilde Maria Vidal Ferreira Talaia chefe de Divisão de Obras
Particulares, o subscrevi.

4 de Novembro de 2003. � O Vereador em regime de tempo in-
teiro com competência subdelegada, Laerte Macedo Pinto.

1000242885

Aviso

Renovação de comissões de serviço

Para os devidos efeitos se faz público que, por meus despachos de
19 de Setembro de 2003 e nos termos n.º 1 do artigo 18.º do Decre-
to-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, foram renovadas, por
mais três anos, as comissões de serviço de Clotilde Maria Vidal Fer-
reira Talaia no cargo de chefe de Divisão de Obras Particulares, de
Eduardo Jorge Correia da Costa Ferreira no cargo de chefe de Divisão
de Arquitectura e Projectos e de Rui Amadeu Ferreira Gomes de Cas-
tro no cargo de chefe de Divisão de Obras Municipais desta Câmara
Municipal, cujos termos ocorrem no dia 31 de Janeiro de 2004. (As

presentes renovações não estão sujeitas a fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Agos-
tinho Pinto Pereira. 1000242874

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de especialista de informática de grau 1, nível
2, do grupo de pessoal de informática.

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
23 de Outubro de 2003, foram nomeados, especialista de informática
de grau 1, nível 2, do grupo de pessoal de informática, Carla Cristina
Branco Caseiro Victor, e António José Faustino Constâncio, primeiro
e segundo classificados no concurso em epígrafe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho
de 2003, ficando posicionados no escalão 1, índice 480, dispensando-
-os da frequência de estágio com base nos acórdãos n.os 9/94, no pro-
cesso n.º 99 227/93 e 100/98, de 5 de Maio, 1.ª Sessão/SS e no pro-
cesso n.º 10 790/98, do Tribunal de Contas.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Carlos
Pontes Figueiredo Sarmento. 3000123254

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
2 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das competências detidas
em matéria de gestão de pessoal [alínea a), do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro], e na sequência do concurso aberto
por aviso afixado em 11 de Novembro de 2002 foi nomeado, defini-
tivamente, para a categoria de encarregado geral do Sector de Espa-
ços Verdes, da carreira de operário altamente qualificado e qualifica-
do, Avelino Cristino Azevedo, candidato aprovado no concurso
interno de acesso limitado, oportunamente realizado.

Mais se torna público que o nomeado deverá aceitar a respectiva
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.

2 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000123258

Aviso

Por despacho de 6 de Outubro de 2003, nomeio na carreira de
técnico superior na área de animador sócio-cultural, na categoria de
técnico superior de 2.ª classe, Ana Paula Afonso Brito, candidata
aprovada com a classificação final de 17 de valores no concurso ex-
terno de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 297, de 24 de Dezembro de 2002, devendo tomar
posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

6 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000242893

Aviso

Por despacho de 6 de Outubro de 2003, nomeio na carreira de
desenhador de construção civil, na categoria de técnico profissional
especialista principal, António Hildebrando Pereira Sepúlveda Guima-
rães, aprovado no concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 47, de 25 de Feverei-
ro de 2003, devendo aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000242895
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Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
6 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das competências detidas
em matéria de gestão de pessoal [alínea a), do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro], e na sequência do concurso aberto
por aviso afixado em 11 de Novembro de 2003 foi nomeado, defini-
tivamente, para a categoria de encarregado geral do Sector de Obras,
da carreira de operário altamente qualificado e qualificado, Domingos
Araújo da Silva, candidato aprovado no concurso interno de acesso
limitado, oportunamente realizado.

Mais se torna público que o nomeado deverá aceitar a respectiva
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.

6 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000123257

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
21 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das competências deti-
das em matéria de gestão de pessoal [alínea a), do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro], foram nomeados para a categoria de
motoristas de pesados, Carlos Augusto Rodrigues Carvalho, Carlos José
Santos Oliveira, Filipe Martins Pereira, Joaquim Lopes Ferreira,
Manuel Ferreira Araújo e Mário Gonçalves Araújo, candidatos apro-
vados no concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de 24 de Dezembro de
2002.

Mais se torna público que os nomeados deverão tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

21 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000123256

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso

Informam-se todos os contribuintes que têm relações comerciais
com o município de Beja que foi atribuído um novo número de iden-
tificação fiscal a esta autarquia que passa a ser: 504884620.

6 de Novembro de 2003. � O Chefe da Divisão Administrativa-
-Financeira, com competência delegada pelo Presidente, Juvenal Bas-
tos da Cunha. 1000242887

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional principal (desenhador) do
grupo de pessoal técnico profissional.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Outubro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de técnico-profissional principal (desenha-
dor), do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Campo Maior.

1 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
cessa com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional do lugar a prover encontra-se descrito
no anexo II da Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Campo
Maior.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do
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 30 de Dezembro, e as
condições de trabalho e demais regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea c) do n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 30 de Dezembro.
7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente na Secção de Pessoal ou remetido por correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para o seguinte
endereço: Câmara Municipal de Campo Maior, Praça da República,
7370 Campo Maior.

No requerimento deverão constar obrigatoriamente os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, filiação, estado
civil, data de nascimento, residência, código postal, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu e nú-
mero fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção do Diário da

República onde se encontra publicitado o aviso de abertura
e respectiva categoria a que se candidata;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual ca-
tegoria e na função pública e, bem assim, como a classifica-
ção de serviço reportada aos anos relevantes para efeitos de
promoção;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal.

8 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos, obrigatoriamente, de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitido

pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de que
o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e as
classificações de serviço, com indicação das respectivas ex-
pressões quantitativas e menções qualitativas;

c) Declaração, devidamente autenticada pelo serviço de origem,
com especificação pormenorizada das tarefas e responsabili-
dades inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Campo Maior ficam dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos exigidos, desde que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

(CS × 2) + (HL × 2.5) + (EP × 2) + (FP × 2) + (EPS × 1.5)
CF = ����������������������

10

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações CS, HL, EP, FP constituem os factores de ponde-
ração da avaliação curricular.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são as
seguintes:

a) Para o factor de classificação de serviço (CS):

Cinco menções finais de Muito bom � 20 pontos;
Três menções finais de Muito bom � 18 pontos;
Cinco menções finais de Bom � 16 pontos;
Três menções finais de Bom � 14 pontos.
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b) Para o factor da habilitação literárias (HL):

Habilitação superior à exigida para o ingresso � 20 pon-
tos;

Habilitação exigida para o ingresso � 18 pontos.

c) Para o factor da experiência profissional (EP), atender-se-á
à seguinte fórmula:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = �����������

3

em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública.

d) Para o factor de formação profissional (FP):

Sem cursos � 14 valores;
Cursos até uma semana � 16 valores;
Cursos até um mês � 18 valores;
Cursos superiores a um mês � 20 valores.

A entrevista profissional de selecção (EPS) visa analisar os seguin-
tes factores:

a) Espírito de iniciativa;
b) Sentido de responsabilidade;
c) Motivação para a função;
d) Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 (1 � Fraco; 2 � Insatisfatório;
3 � Razoável; 4 � Bom; 5 � Muito bom) num total de 20 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, constam da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e, bem assim,
a classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede desta
Câmara Municipal, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série,
conforme as situações previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Georgino de Jesus Valente Pina, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Rui Manuel Branco Carneiro, técnico superior
de engenharia civil.

Arquitecto José Manuel Pernão Nunes, e engenheiro José
Filipe Ferreira Lopes.

Vogais suplentes:

Arquitecta Elina Maria Chaves Santana Magarça, e Maria
do Carmo Azevedo Raposo Vivas, chefe de secção.

22 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara (Assinatura
ilegível.) 1000242857

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Reclassificação profissional

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e em cumprimento do seu despacho de 14 de Abril de 2003,
e segundo o disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, foi objecto de reclassificação profissional a
funcionária do quadro de pessoal deste município, Maria Eufémia
Mesquita Pereira Santos, com a categoria de auxiliar administrativo,
escalão 3, índice 143.

A candidata deverá aceitar o lugar nos 20 dias imediatos ao dia da
publicação do presente aviso no Diário da República. Isento de visto
do Tribunal de Contas.

11 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 1000242866

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Nomeação

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, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que, por meu despacho de 24 de Outubro de 2003, foi nomeada
para ocupar o lugar de técnico superior de 1.ª classe � área de ges-
tão, a candidata Paula Cristina Carvalho Cabugueira.

A candidata nomeada, deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 29 de Agosto.)

27 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Gonçal-
ves Martins Batista. 1000242865

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico superior assessor principal � área de
engenharia civil.

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local com as adaptações previstas no
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e na sequência do meu des-
pacho datado de 23 de Outubro de 2003, torna-se público que se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral, com vista ao provimento de um lugar de técnico
superior assessor principal � área de engenharia civil, do quadro de
pessoal desta autarquia.

1 � Validade do concurso � o presente concurso destina-se ao
provimento de uma vaga, para a categoria acima referida, do quadro
de pessoal deste município e é válido, apenas para o lugar posto a
concurso.

2 � Local de trabalho � área de intervenção do município de
Chaves.

3 � 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, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e ulteriores alterações, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

4 � Remuneração e outras condições de trabalho � as estabeleci-
das no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a que corresponde, ao escalão 1, índice 710, da carreira
técnica superior, de acordo com o anexo II. As condições de trabalho
e as regalias sociais são as genericamente vigentes e aplicáveis aos
funcionários e agentes da administração local.

5 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 6871/
2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, datado de 3 de
Abril.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � os candidatos deverão reunir, até ao

termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, sob pena
de exclusão, os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � Requisitos especiais � os definidos na alínea a) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal a solicitar a admissão ao concurso, podendo ser remeti-
do pelo correio, registado e com aviso de recepção para a Câmara
Municipal de Chaves, ou entregue pessoalmente na Secção de Recru-
tamento Carreiras e Cadastro.

7.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, nacionalidade,
estado civil, filiação, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço emissor, número fiscal de
contribuinte, situação militar, residência, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a publicação do pre-

sente aviso (data do Diário da República, número e respec-
tiva série);
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d) Identificação do concurso a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem

relevantes para apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos
em consideração pelo júri do concurso se devidamente com-
provados, no acto de entrega das candidaturas.

7.1.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade;
b) Fotocópia autenticada do número fiscal de contribuinte:
c) Documento autêntico ou fotocópia autenticada do certifica-

do de habilitações literárias;
d) Curriculum vitae.

A autenticação poderá ser feita nos nossos serviços, mediante apre-
sentação dos respectivos originais.

7.2 � Os candidatos eventualmente ao serviço desta Câmara Mu-
nicipal ficam dispensados da apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos que constem dos respectivos processos indivi-
duais.

8 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção dos candidatos são os seguintes:

Avaliação curricular;
Prova oral de conhecimentos específicos.

9.1 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos, sendo considerados e ponderados os seguintes factores:

Habilitações literárias de base, formação profissional relaciona-
da com a área funcional do lugar posto a concurso, experiên-
cia profissional, classificação de serviço, os quais serão pon-
derados segundo a seguinte fórmula:

HA + FP + EP + CS
AC = ��������

4

sendo:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas:

Licenciatura � nota final de curso 10 a 12 � 12 valores;
Licenciatura � nota final de curso 13 a 14 � 14 valores;
Licenciatura � nota final de curso 15 a 16 � 16 valores;
Licenciatura � nota final de curso superior a 17 � 20 va-

lores.

FP = formação profissional na área:

Sem acções de formação � 10 valores;
De uma a três acções � 12 valores;
De quatro a seis acções � 15 valores;
De sete a nove acções � 18 valores;
Mais de dez acções � 20 valores.

Só serão consideradas acções de formação com mais de seis ho-
ras.

EP = experiência profissional � para determinação deste fac-
tor de avaliação curricular, serão ponderados os anos de expe-
riência no desempenho efectivo de funções na área funcional
do lugar posto a concurso, valorado da seguinte forma, numa
escala de 0 a 20 valores:

Mais de 11 anos � 20 valores;
De 9 a 10 anos � 18 valores;
De 7 a 8 anos � 16 valores;
De 5 a 6 anos � 14 valores;
De 3 a 4 anos � 12 valores;
Restantes casos � 10 valores.

CS = classificação de serviço:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

9.2 � A prova oral de conhecimentos específicos � a prova oral
de conhecimentos específicos, terá  a duração máxima de uma hora e
valorada de 0 a 20 valores, será eliminatória, sendo excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 10 valores consi-

derando com tal, por arredondamento, a classificação inferior a 9,5
valores e versará sobre as seguintes matérias:

Regime jurídico da função pública:

Noção elementar de funcionários e agentes;
Contratos de trabalho a termo certo, tarefa e avença;
Direitos e deveres dos funcionários e agentes.

Regime jurídico da urbanização e da edificação:

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores
alterações.

Regulamento geral das edificações urbanas;
Regime jurídico do instrumentos de planificação territorial;
Regime jurídico das servidões administrativas e restrições de uti-

lidade pública.

11 � Classificação final � classificação final, será expressa de 0 a
20 valores, obtida da seguinte fórmula:

2POC + AC
CF = �����

3

sendo:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos específicos;
AC = avaliação curricular.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam da acta da reunião do júri do concurso, a qual será facultada aos
candidatos quando solicitada.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas para consulta no átrio da Câmara Muni-
cipal, ou publicada no Diário da República, nos termos definidos dos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
15 � Constituição do júri:

Presidente � arquitecto António Cândido Monteiro Cabeleira,
vice-presidente da Câmara Municipal de Chaves.

Vogais efectivos:

Dr. Marcelo Martins Delgado, director de Departamento de
Administração Geral, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Arquitecto António Luís Melo Guerra, chefe de Divisão de
Gestão Territorial.

Vogais suplentes:

Engenheiro Artur Lopes Baltazar, chefe de Divisão de Abas-
tecimento Público.

Engenheiro Inácio Santos Morais, chefe de Divisão de Re-
cursos Operacionais.

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000242860

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Outubro de 2003, foi nomeada, em regime de comissão de ser-
viço por um ano, nos termos do disposto n.º 3 do artigo 74.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações,
com efeitos a partir de 3 de Novembro de 2003, para o lugar de chefe
de Divisão de Recursos Humanos, a técnica superior de 2.ª classe, Paula
Cristina Carvalho Cabugueira.

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000242862

Aviso

Nomeação

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, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que, por meu despacho de 7 de Novembro de 2003, foram no-
meados para ocuparem os lugares de assistente administrativo princi-
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pal, os candidatos, abaixo designados, classificados no concurso refe-
rido em epígrafe:

1.º Helena Presa Fernandes.
2.º Cristina Maria Ferreira Barrigas Queiroga.
3.º Isabel Montalvão Pinto.
4.º Anabela Pinheiro Ferreira.
5.º Bruno Alexandre dos Santos Pereira.
6.º Júlio César do Nascimento Serapicos.
7.º Maria José Gonçalves Gomes.

Os candidatos nomeados, deverão aceitar o lugar no prazo de 20
dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 29 de Agosto.)

7 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000242858

Aviso

Nomeação

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, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que, por meu despacho de 7 de Novembro de 2003, foi nomeada
para ocupar o lugar de tesoureiro especialista, a candidata Maria da
Conceição Fidalgo Madureira Moura.

A candidata nomeada, deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 29 de Agosto.)

7 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000242863

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 22 de Outubro de 2003, foram nomeados, na sequência do con-
curso interno de acesso, aberto por aviso afixado no Departamento
de Administração Geral, em 30 de Julho de 2003, e do concurso in-
terno de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 199, de 19 de Setembro de 2003, os seguintes
candidatos aprovados para os seguintes lugares:

Um lugar de técnico profissional de 1.ª classe da carreira técnica
profissional de desenhador de arqueologia, Luís Jorge Sacra-
mento Guedes da Silva.

Um lugar de tesoureiro especialista da carreira de tesoureiro, Maria
de Fátima Eiras Torres.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

22 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000123252

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
n.º 5/SET/2003, de 11 de Setembro de 2003, foram dadas por findas
as comissões de serviço dos chefes das seguintes divisões: Divisão de
Assuntos Jurídicos, Divisão de Planeamento e Desenvolvimento e
Divisão de Gestão Urbanística, ao abrigo do disposto no artigo 20.º
2c) da Lei n.º 49/99, tendo sido aceites os requerimentos apresenta-
dos pelos dirigentes Dr. Manuel José Capitão Vale, arquitecto Paulo
Alexandre Lima Guerreiro e engenheiro João Agostinho Oliveira
Peixoto, respectivamente.

22 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000123253

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Operação de loteamento � discussão pública

José Manuel Carapeta Maranga, vereador da Administração Urbanís-
tica da Câmara Municipal de Estremoz:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, se encontra aberta a discussão
pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por Estrela Beatriz Farto Gonçalves,
residente em Aldeia de Cima, freguesia de Glória, concelho de Estre-
moz, que incide sobre uma parcela do prédio denominado Monte do
Outeiro, freguesia de Glória, deste concelho descrito na Conservatória
do Registo Predial de Estremoz sob o n.º 00391/011002 e inscrito na
matriz predial rústica sob o artigo 90 da Secção C, com a área de
17 227,45 m2.

A operação de loteamento insere-se em zona de expansão urbana
de acordo com o Plano Director Municipal.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
durante as horas normais de expediente, na Secção de Obras Particu-
lares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo na Câma-
ra Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

29 de Outubro de 2003. � O Vereador da Administração Urbanís-
tica, José Manuel Carapeta Maranga. 1000242890

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Concurso interno geral de acesso, para provimento de um
lugar de técnico superior principal, carreira técnica su-
perior, área de história e ciências sociais.

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 23 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das compe-
tências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se encontra aberto,
pelo prazo de 12 dias úteis, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso interno geral de acesso,
para provimento de um lugar de técnico superior principal, carreira
técnica superior, área de história e ciências sociais.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para a vaga
concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o correspon-
dente ao escalão 1, da categoria, índice 510, ou o que resultar por
aplicação das regras contidas no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 17 de Outubro, acrescido do subsídio de refeição por cada
dia útil de trabalho (actualmente 3,58 euros). As regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração Local.

5 � Serviços a que se destinam � Divisão de Educação, Cultura e
Desporto.

6 � Local de trabalho � concelho de Fafe.
7 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais encon-

tram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

b) Requisitos específicos de admissão � possuir, no mínimo, três
anos de serviço, na categoria imediatamente inferior, com classifica-
ção de serviço não inferior a Bom, ou dois anos, desde que titular de
mestrado ou doutoramento, com conteúdo funcional de interesse para
a autarquia.

8 � Júri do concurso:

Presidente � presidente da Câmara.
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Vogais efectivos:

1.º Vereador, Dr. Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernan-
des.

2.º Chefe da DECD, Dr. Artur Ferreira Coimbra.

Vogais suplentes:

1.º Director do DAM, Dr. Manuel Joaquim Gonçalves da
Costa.

2.º Directora do DGRHAS, Dr.ª Maria de Fátima Pires e
Santos Gonçalves.

O 1.º vogal efectivo, substitui o presidente do júri, nas respectivas
faltas e impedimentos.

9 � Métodos de selecção:

A � Avaliação curricular;
B � Provas teóricas de conhecimentos escritas.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores e,
será igual à média aritmética das classificações de cada um dos méto-
dos de selecção.

São excluídos os candidatos que obtenham uma classificação final
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamen-
to, as classificações inferiores a 9,5 valores.

10 � Critérios para apreciação curricular:

A serem definidos pelo júri, em reunião para o efeito, em que
serão definidas também as respectivas ponderações, fórmula
classificativa e fórmula de classificação final, reunião essa, da
qual será lavrada acta, que será fornecida fotocópia aos candi-
datos que a solicitem;

Na avaliação curricular serão obrigatoriamente ponderados, de
acordo com as exigências da função:

A habilitação académica de base � onde se pondera a titulari-
dade de grau académico ou a sua equiparação legalmente con-
cedida;

A formação profissional, em que se ponderam as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial, as relacio-
nadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

A experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções, na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto, bem como outras capacidades adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração;

O júri poderá ainda, se assim o entender, considerar a classifica-
ção de serviço, como facto de apreciação.

11 � Programa das provas teóricas de conhecimentos escrita (com
duração de provas de cerca de uma hora e trinta minutos):

Estatuto disciplinar da função pública;
Regime jurídico das férias faltas e licenças da função pública;
Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos

órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro);

Código do Procedimento Administrativo.

12 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fafe, fazendo-se acom-
panhar do respectivo curriculum vitae, podendo ser entregue pesso-
almente no Departamento Administrativo Municipal desta Câmara
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao prazo
fixado, para a Câmara Municipal de Fafe, Avenida 5 de Outubro, 4824-
-501 Fafe, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, esta-
do, profissão e residência, bem como categoria, escalão e
índice em que se encontra posicionado;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publicação

do presente aviso, no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 13 deste aviso, caso

optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere possíveis

de influir na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal e, neste caso devidamente com-
provados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou fotocópia, comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensa-
dos 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 enunciados nas cita-
das alíneas;

c) Documentos comprovativos de reunir os requisitos específi-
cos de admissão a concurso;

d) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimento
de admissão a concurso, fotocópias do bilhete de identidade
e do número fiscal.

14 � No caso de candidatos, funcionários da Câmara Municipal de
Fafe, os documentos comprovativos de reunir os requisitos especiais,
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.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, por força do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, são oficiosamente entregues
ao júri, pelo serviço de pessoal, sendo ainda dispensada a entrega de
documentos que se encontrem arquivados no processo individual, nos
termos do n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Junho.

15 � Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

17 � Publicitação � a exclusão de candidatos, será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 (por ofício
registado quando o número de candidatos for inferior a 100, ou por
aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior). De igual forma a lista de classificação final,
será publicitada, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do referido diplo-
ma, isto é, envio de ofício registado com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100 ou publicação no
Diário da República, 3.ª série, informando os interessados da respec-
tiva afixação no serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual
ou superior.

18 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será efectuada no átrio
do Edifício dos Paços do Município, Avenida 5 de Outubro, 4820 Fafe.

19 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

27 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000123259

Aviso

Concurso interno geral de acesso, para provimento
de um lugar de agente municipal de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 29 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das compe-
tências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se encontra aberto,
pelo prazo de 12 dias úteis, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso interno geral de acesso,
para provimento de um lugar de agente municipal de 1.ª classe.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 239/99, 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 39/2000, de 17 de Março.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para o
lugar a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o correspon-
dente ao escalão 1, da categoria, índice 218, ou o que resultar por
aplicação das regras contidas no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 17 de Outubro, acrescido do subsídio de refeição por cada
dia útil de trabalho (actualmente 3,58 euros). As regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração Local.

5 � Serviço a que se destina � Serviços de Polícia Municipal/Di-
visão de Protecção Civil, Polícia Municipal, Trânsito e Concessões.

6 � Local de trabalho � concelho de Fafe.
7 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais encon-

tram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
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de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

b) Requisitos específicos de admissão � previstos na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
ou seja, possuir pelo menos três anos de serviço na categoria anterior
à concursada, com classificação de serviço não inferior a Bom.

8 � Júri do concurso:

Presidente � presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

1.º Vereador, professor Manuel Armando Salgado dos San-
tos.

2.º Chefe da DPCPMTC, engenheiro Samuel Gastão de
Andrade Gonçalves Ramos.

Vogais suplentes:

1.º Director do DAM, Dr. Manuel Joaquim Gonçalves da
Costa.

2.º Directora do DGRHAS, Dr.ª Maria de Fátima Pires e
Santos Gonçalves.

O 1.º vogal efectivo, substitui o presidente do júri, nas respectivas
faltas e impedimentos.

9 � Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos teórica, escrita.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
resultando igual à classificação obtida no método de selecção.

São excluídos os candidatos que obtenham uma classificação final
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamen-
to, as classificações inferiores a 9,5 valores.

10 � Programa das provas de conhecimentos teórica, escrita, cuja
duração é de cerca de duas horas e trinta minutos:

Estatuto disciplinar da função pública � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime jurídico das férias faltas e licenças da função pública;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alterações posteriores;
Polícias Municipais (Lei n.º 140/99, de 28 de Agosto; Decreto-

-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março; Decreto-Lei n.º 40/2000,
de 17 de Março; Portaria n.º 247-A/2000, de 8 de Maio; Por-
taria n.º 247-B/2000, de 8 de Maio; e Portaria n.º 533/2000,
de 1 de Agosto);

Regime jurídico das empreitadas de obras públicas;
Regulamento geral das edificações urbanas;
Regime de licenciamento das obras particulares;
Regulamento das estradas e caminhos municipais � Lei n.º 2100;
Código de posturas da cidade de Fafe;
Regulamento da feira semanal;
Regulamento da venda ambulante;
Postura de higiene e limpeza.

11 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fafe, podendo ser
entregue pessoalmente no Departamento Administrativo desta Câ-
mara ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao prazo fixado, para a Câmara Municipal de Fafe, Avenida 5 de
Outubro, 4824-501 Fafe, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, esta-
do, profissão e residência, bem como categoria, escalão e
índice em que se encontra posicionado;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publicação

do presente aviso, no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 12 deste aviso, caso

optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere possíveis

de influir na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal e, neste caso devidamente com-
provados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou fotocópia, comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensa-
dos 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 enunciados nas cita-
das alíneas;

c) Documentos comprovativos de reunir os requisitos específi-
cos de admissão a concurso;

d) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimento
de admissão a concurso, fotocópias do bilhete de identidade
e do número fiscal.

13 � Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 � Publicitação � a exclusão de candidatos, será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 (por ofício
registado quando o número de candidatos for inferior a 100, ou por
aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior). De igual forma a lista de classificação final,
será publicitada, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do referido diplo-
ma, isto é, envio de ofício registado com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100 ou publicação no
Diário da República, 3.ª série, informando os interessados da respec-
tiva afixação no serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual
ou superior.

16 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será efectuada no átrio
do Edifício dos Paços do Município, Avenida 5 de Outubro, 4824-
-501 Fafe.

17 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000123277

Aviso

Concurso interno geral de acesso, para provimento de
um lugar de operário qualificado principal � canalizador

1 � Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 29 de Outubro de 2003, proferido no âmbito das compe-
tências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se encontra aberto,
pelo prazo de 12 dias úteis, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, concurso interno geral de acesso,
para provimento de um lugar de operário qualificado principal � ca-
nalizador.

2 � O presente concurso rege-se pelas disposições do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é apenas válido para o
lugar a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Vencimento e regalias sociais � o vencimento é o correspon-
dente ao escalão 1, da categoria, índice 200, ou o que resultar por
aplicação das regras contidas no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 17 de Outubro, acrescido do subsídio de refeição por cada
dia útil de trabalho (actualmente 3,58 euros). As regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração Local.

5 � Serviço a que se destina � Divisão de Manutenção e Ambiente.
6 � Local de trabalho � concelho de Fafe.
7 � a) Requisitos gerais de admissão � os requisitos gerais encon-

tram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

b) Requisitos específicos de admissão � possuir, no mínimo, seis
anos de serviço na categoria de operário (canalizador), com classifi-
cação de serviço não inferior a Bom, conforme n.º 2 do artigo 14.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,
por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Júri do concurso:

Presidente � presidente da Câmara.
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Vogais efectivos:

1.º Vereador, António Joaquim Teixeira Alves.
2.º Técnica superior, engenheira Ana Paula Queirós Gomes

Campos Marques.

Vogais suplentes:

1.º Técnico profissional de construção civil, Manuel Ma-
tias Marques.

2.º Encarregado de pessoal operário, José Barros.

O 1.º vogal efectivo, substitui o presidente do júri nas respectivas
faltas e impedimentos.

9 � Métodos de selecção:

Prova prática de conhecimentos;
Entrevista profissional de selecção.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores e,
resultará da seguinte ponderação, 75% × prova prática de conheci-
mentos + 25% × entrevista profissional de selecção.

São excluídos os candidatos que obtenham uma classificação final
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamen-
to, as classificações inferiores a 9,5 valores.

10 � Programa das provas práticas de conhecimentos, cuja dura-
ção é de cerca de duas horas e trinta minutos:

Execução de parcela de ramal de ligação de rede de recolha de
esgotos (pluviais ou domésticos), assentando tubagens e aces-
sórios necessários;

Conhecimento e utilização de ferramentas e equipamentos.

11 � Entrevista profissional de selecção � os critérios de apre-
ciação e ponderação da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, serão definidos pelo júri, em reunião para esse efeito, de que
será lavrada acta, da qual será fornecida fotocópia aos candidatos, desde
que a solicitem.

12 � Formalização de candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fafe, podendo ser
entregue pessoalmente no Departamento Administrativo desta Câ-
mara ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao prazo fixado, para a Câmara Municipal de Fafe, Avenida 5 de
Outubro, 4824-501 Fafe, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, esta-
do, profissão e residência, bem como categoria, escalão e
índice em que se encontra posicionado;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publicação

do presente aviso, no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 13 deste aviso, caso

optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere possíveis

de influir na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal e, neste caso devidamente com-
provados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou fotocópia, comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensa-
dos 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 enunciados nas cita-
das alíneas;

c) Documentos comprovativos de reunir os requisitos específi-
cos de admissão a concurso;

d) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimento
de admissão a concurso, fotocópias do bilhete de identidade
e do número fiscal.

14 � Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

16 � Publicitação � a exclusão de candidatos, será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 (por ofício
registado quando o número de candidatos for inferior a 100, ou por
aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior). De igual forma a lista de classificação final,
será publicitada, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do referido diplo-
ma, isto é, envio de ofício registado com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100 ou publicação no
Diário da República, 3.ª série, informando os interessados da respec-
tiva afixação no serviço se a lista de candidatos admitidos for igual
ou superior.

17 � Lista de candidatos/locais de afixação � a afixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será efectuada no átrio
do Edifício dos Paços do Município, Avenida 5 de Outubro, 4824-
-501 Fafe.

18 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000123284

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, através do meu despa-
cho n.º 46/2003, de 5 de Novembro de 2003, proferido no âmbito
das competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], e na
sequência do estágio efectuado no âmbito do concurso externo de
ingresso, para provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � carreira técnica superior de serviço social, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 236, de 11 de Outubro
de 2001, nomeei (nomeação definitiva), nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, a candidata � Isabel da Conceição Sampaio Osório, na ca-
tegoria de técnico superior de 2.ª classe � carreira técnica superior
de serviço social, sendo integrada no escalão 1, índice 400, da cate-
goria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem a refe-
rida candidata 20 dias, a contar da data da presente publicação, para
tomar posse do referido cargo. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas.)

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000123288

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso

Por despacho de 24 de Outubro do corrente ano, nomeei proviso-
riamente, nos termos do n.º 1 do artigo 6.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, Daniel Alfredo Campos Magalhães
e Carlos Alberto Duarte de Andrade, nos lugares de cantoneiro de lim-
peza, do quadro de pessoal deste município, mediante concurso exter-
no de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro do corrente ano.

Os candidatos deverão tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000242886

Aviso

Por despacho de hoje, nomeei definitivamente, nos termos do n.º 8
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Maria Bernardete de Sousa Magalhães Nunes, no lugar de tesoureiro
principal, do quadro de pessoal deste município, mediante concurso
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interno de acesso limitado, aberto por aviso afixado no átrio desta
Câmara Municipal em 10 de Outubro do corrente ano.

A candidata deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000242859

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despa-
chos de 1 de Setembro de 2003 e 1 de Outubro de 2003, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno geral, nos ter-
mos da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para
provimento, em regime de comissão de serviço, do lugar de director
do Departamento de Administração Geral, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 � O concurso é válido para o preenchimento do citado cargo,
pelo prazo de seis meses.

3 � A remuneração corresponde é de 2700,52 euros, sendo-lhe
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho,
as normas genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local, com as especificações decorrentes da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

4 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Município.
5 � A área de actuação é a constante do mapa I anexo à Lei n.º 49/

99, de 22 de Junho, na parte aplicável e no mapa I anexo ao Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � A este concurso podem candidatar-se os indivíduos que reunam
os requisitos legais constantes do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro.

7 � São condições preferenciais a licenciatura em Economia e
experiência comprovada na área de actividade para que é aberto o
concurso.

8 � Em resultado do sorteio realizado em 23 de Outubro de 2003,
pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para
os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta n.º 291/2003, o júri do
concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Gil Ricardo Sardinha Rodrigues, vice-presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos � Joaquim Filipe Abreu dos Santos, vereador,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedi-
mentos, e Teresa Paula Carrilho Cordas, directora do Depar-
tamento Sócio Cultural.

Vogais suplentes � Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos,
vereador, e Acácio Manuel Carvalhal Cunha, director de De-
partamento Municipal de Administração Geral e Finanças, da
Câmara Municipal de Torres Vedras.

9 � A selecção dos candidatos será feita nos seguintes termos:
9.1 � Avaliação curricular.
9.2 � Entrevista profissional de selecção.
9.3 � A classificação final resultará da média aritmética simples

das classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção indica-
dos.

10 � Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da entre-
vista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

11 � Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara
Municipal de Mafra, dentro do prazo estabelecido, requerimento assi-
nado, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município, 2644-
-001 Mafra, onde constem os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, número de contribuinte fiscal, número e
data do bilhete de identidade e arquivo de identificação que o
emitiu, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, fazendo referência ao Diário

da República em que se encontra publicado este aviso;
d) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a

este concurso;

e) Indicar, querendo, quaisquer outros elementos que os candi-
datos considerem relevantes para a apreciação do seu méri-
to ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

f) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

A não apresentação da declaração constante na alínea d), determi-
na a exclusão do concurso.

12 � Deverá acompanhar a candidatura, fotocópia do bilhete de
identidade, do documento comprovativo das habilitações literárias,
curriculum vitae detalhado, datado e documentado assinado pelo can-
didato, declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado,
em que conste o vínculo à função pública, a categoria que possui, a
antiguidade na categoria, na carreira e serviço público, bem como
especificação das tarefas e responsabilidades que lhe estão cometidas.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal, estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

15 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município de Mafra e enviadas para
publicação no Diário da República, se o número de candidatos for
igual ou superior a 100.

16 � Legislação aplicável � Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e
Decretos-Leis n.os 514/99, de 24 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, e 442/91, de
15 de Novembro.

17 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

24 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000242855

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Aviso

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, à administração local, torna-se público que, por meu
despacho de 4 de Novembro de 2003, nomeei definitivamente, Aní-
bal Gomes Amaral Albuquerque, operário principal � pedreiro, do
quadro de pessoal desta Câmara, ficando posicionada no escalão 1,
índice 200, precedido que foi concurso interno limitado de acesso.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a partir
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

O presente processo não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.

4 de Novembro de 2003. � Por delegação, o Vice-Presidente da
Câmara, José Manuel Saraiva Cardoso. 3000123239

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 100/DAF/2003
Dr. José Agostinho Gomes Correia, presidente da Câmara Municipal

de Moimenta da Beira:

Torna público que, de harmonia com o seu despacho de 20 de
Outubro, último, e no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
nomeei, provisoriamente, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de técnico profis-
sional de 2.ª classe � aferidor de pesos e medidas, por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos a partir do dia 22 de Outubro de
2003, inclusive, o candidato Lino Correia Casimiro, único candidato
ao respectivo concurso para provimento do referido lugar, aberto
através do aviso n.º 76/DAF/2003, publicado no Diário da República,
n.º 203, de 3 de Setembro de 2003. (Não está sujeito a visto prévio
do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Gomes Correia. 1000242891
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CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Concurso interno geral para provimento
de lugares de pessoal dirigente

1 � Em conformidade com o disposto no artigo 14.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, artigos 27.º e 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, subsidiariamente aplicável
por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e meu des-
pacho de 4 e 7 de Agosto de 2003, respectivamente, se publica a
abertura do concurso interno geral para provimento em regime de
comissão de serviço e por um período de três anos, dos lugares diri-
gentes que a seguir se discriminam:

Número
Referência de Cargo

lugares

A 1 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa do
Departamento Administrativo e Financeira
(DGA/DAF).

B 1 Chefe da Divisão Social, Cultural e de Ensino
(DSCE).

2 � Prazo de admissão de candidaturas � 10 dias úteis contados a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.

3 � Júri do concurso � de acordo com a acta n.º 232/2003, de 7
de Setembro, cujo sorteio foi realizada pela Comissão de Observação
e Acompanhamento dos Concursos para os Cargos Dirigentes, a cons-
tituição do júri dos presentes concursos é a seguinte, sendo o 1.º vo-
gal efectivo substituto do presidente do júri, nas suas ausências e im-
pedimentos.

3.1 � Júri do concurso � Ref.ª A:

Presidente do júri � vereador Pedro Manuel Dias Jesus Marques.
1.º vogal efectivo � Rute Isabel Marcelino Rosa Silva, chefe da

Divisão de Habitação.
2.º vogal efectivo � João Manuel Cebolas Batista Barreta, che-

fe da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente.
1.º vogal suplente � Maria Teresa Franco Alves Silva, directora

do Departamento de Administração Urbanística.
2.º vogal suplente � Maria Teresa Moraes Sarmento Diniz, di-

rectora delegada dos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Montijo.

3.2 � Júri do concurso � Ref.ª B:

Presidente do júri � vereador Miguel José Tavares Cardoso.
1.º vogal efectivo � Maria Manuela Berto Marcelino, chefe da

Divisão de Informação e Relações Públicas.
2.º vogal efectivo � Rui Manuel Rogado Alfaiate Neves, chefe

da Divisão de Bibliotecas e Arquivo.
1.º vogal suplente � Maria Teresa Franco Alves Silva, directora

do Departamento de Administração Urbanística.
2.º vogal suplente � Rute Isabel Marcelino Rosa Silva, chefe da

Divisão de Habitação.

4 � Aos presente concursos serão aplicadas as regras constantes
na Lei n.º 49/99, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 514/99, aplicando-se subsidiariamente o regime geral de recruta-
mento e selecção de pessoal da Administração Pública, Decreto-Lei
n.º 204/98, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99.

5 � Prazo de validade � seis meses, contados da data da publica-
ção da lista de classificação final.

6 � Local de trabalho � Divisão de Gestão Administrativa (DGA/
DAF) e Divisão Social, Cultural e de Ensino (DSCE) da Câmara Mu-
nicipal de Montijo, concursos ref.ª A e B respectivamente.

7 � A remuneração será a correspondente a 70% do valor fixado
para o cargo de director-geral, nos termos do anexo VIII ao Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acrescido das demais regalias
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração lo-
cal, com as especificações decorrentes da Lei n.º 49/99, e Decreto-
-Lei n.º 514/99.

8 � Conteúdo funcional � o constante do Regulamento de Orga-
nização dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 258, de 8 de Novembro de 1994, bem como as previstas
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem na
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

10 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção, bem como o sistema de
classificação final e fórmula classificativa constarão da acta n.º 1 da
reunião do júri do processo de concurso respectivo, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos é definida de acordo com a utilização sucessiva dos critérios
de preferência estabelecidos no n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99.
Sempre que subsista igualdade após aplicação dos critérios anterior-
mente definidos, compete ao júri o estabelecimento de critérios de
desempate.

12 � Considerar-se-ão não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores.

13 � Requisitos gerais de admissão � os referidos no n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99.

14 � Requisitos especiais � os constantes no artigo 4.º, n.º 1 da
Lei n.º 49/99, ex vi do artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 514/99:

a) Chefe da Divisão de Gestão Administrativa do Departamen-
to de Administrativo e Financeira (DGA/DAF) � Ref.ª A:

Licenciatura em Direito.

b) Chefe da Divisão Social, Cultural e de Ensino � Ref.ª B:

Licenciatura em Psicologia.

c) Integração em carreira do grupo de pessoal técnico superior;
d) Quatro anos de experiência profissional em cargos inseridos

em carreiras do grupo de pessoal técnico superior.

15 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, consideram-se condições preferenciais para o de-
sempenho dos cargos postos a concurso a comprovada experiência
profissional na área de actuação para a qual são abertos os presente
concursos, o exercício de funções dirigentes nesta área e a titulari-
dade de licenciaturas em Direito e Psicologia, respectivamente.

16 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido à presidente da Câmara Municipal de Montijo, poden-
do ser entregues pessoalmente no Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos ou enviada pelo correio, mediante carta registada com
aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Montijo, Rua de
Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 Montijo, dentro do prazo
fixado e nele deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, resi-
dência, código postal, número de telefone e habilitações
literárias;

b) Identificação do serviço a que pertence, carreira e categoria,
tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na
função pública, grau académico concluído com especificação
da área;

c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-
rência ao número e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso de abertura.

17 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Cópia do bilhete de identidade, cópia do cartão de contri-
buinte fiscal e curriculum vitae actual, detalhado, datado e
assinado, donde constem, nomeadamente, as funções que tem
exercido e os respectivos períodos de exercício, bem como
a formação profissional que possui, juntando cópias dos res-
pectivos certificados;

b) É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão
a concurso, a que se referem as alíneas a) a f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/89, desde que os candidatos decla-
rem nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos mencio-
nados nas referidas alíneas;

c) Certificado de habilitações literárias;
d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde conste
inequivocamente a natureza do vínculo, a categoria detida,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e, ainda, o conteúdo funcional com a especificação
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de traba-
lho que ocupa.
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18 � Os candidatos funcionários da Câmara Municipal do Monti-
jo ficam dispensados de fazer prova documental dos elementos refe-
ridos no n.º 14 deste aviso desde que os mesmos se encontrem arqui-
vados no seu processo individual.

19 � Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

20 � A não apresentação dos documentos exigidos dentro do prazo
referido no n.º 2 implica a exclusão do concurso.

21 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei.

22 � A publicitação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

23 � O júri convocará os candidatos admitidos para entrevista
profissional de selecção através de ofício registado com aviso de re-
cepção.

24 � A publicitação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, bem como no pla-
card do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, sito no edi-
fício dos Paços do Município.

25 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

4 de Novembro de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Amé-
lia Antunes. 1000242856

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho
datado de 23 de Outubro de 2003, e na sequência do concurso exter-
no de ingresso para provimento de um lugar de fiscal municipal de 2.ª
classe, cujo aviso de abertura foi inserto em Diário da República, 3.ª
série, n.º 68, de 21 de Março de 2003, nomeei para aquela categoria,
integrada no grupo de pessoal técnico profissional, com vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 195, o candidato classificado no
primeiro lugar da respectiva lista de classificação final, com 13,87
valores, Bruno Fernando da Silva Borges, devendo este tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto prévio do Tribunal de Con-
tas.)

23 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Afonso Se-
queira Abrantes. 3000123242

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
1 de Setembro de 2003 e de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicável às autarquias locais por for-
ça do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi aceite
a transferência da técnica superior de 1.ª classe (área economia e
gestão) � Alexandra Margarida Guilherme Rebelo de Almeida, da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para esta Câmara Munici-
pal, a partir de 20 de Outubro de 2003, data a partir da qual se dá por
finda a situação de requisição na Câmara Municipal de Óbidos. (Pro-
cesso não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 3000123215

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso externo para provimento, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, n.º 105, de 7 de Maio de 2003, e por despa-
cho do presidente da Câmara de 17 de Outubro de 2003 se procedeu
à nomeação das candidatas classificadas em primeiro e segundo lugar,
respectivamente � Maria da Ascensão Pereira Mendes Godinho Plá-

cido e Glória Sousa da Silva Simão, auxiliar de serviços gerais, grupo
de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

As candidatas nomeadas deverão 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 1 da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 3000123209

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal de 19 de Setembro de 2003, se en-
contra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo para
provimento de um lugar de técnico superior � estagiário, com vista
ao provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe da carreira técni-
ca superior de arquivo.

1 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204-A/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na sua actual
redacção, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso é válido para esta vaga e extingue-se com o seu
preenchimento.

3 � Local de trabalho � Óbidos e área do concelho.
4 � Vencimento conforme Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de

Dezembro, e posteriores alterações � índice 315, escalão 1.
5 � Condições de admissão:

Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Habilitações � curso de especialização em Ciências Documen-
tais, opção em Arquivo (Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho).

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento (minuta disponível na Secção de Recursos Humanos e na pá-
gina da internet da Câmara � www.cm-obidos.pt) dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Óbidos, o qual deverá ser entregue
pessoalmente nesta Câmara, ou remetido pelo correio para a Câmara
Municipal de Óbidos, 2510-086 Óbidos, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado, requerimento do qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação,
situação militar, número de contribuinte e morada comple-
ta);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da

República em que foi publicado e lugar a que se candidata.

7 � Documentos a apresentar:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais 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 serão dispensados tem-
porariamente, desde que os candidatos declarem no respecti-
vo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos;

c) Curriculum vitae, datado, rubricado e assinado.

A não apresentação dos documentos constantes do n.º 7 do pre-
sente aviso, determina a exclusão do concurso.

8 � Conteúdo funcional � de acordo com a caracterização pre-
vista no mapa II, anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

9 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos, eli-
minatória, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

10 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 valo-
res.

11 � A prova escrita de conhecimentos, terá a duração de duas
horas, tem carácter eliminatório, considerando-se excluídos os candi-
datos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores e versará sobre
os seguintes diplomas e bibliografia:

Legislação:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas alte-
rações � Regime de férias, faltas e licenças;

b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto discipli-
nar dos funcionários e agentes da administração central, re-
gional e local;
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c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção �
estabelece o quadro de competências, assim como o regime
jurídico do funcionamento, dos órgãos dos municípios e das
freguesias;

d) Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � estabelece o quadro de
transferências de atribuições e competências para as autar-
quias locais;

e) Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93 � Carta deon-
tológica do serviço público;

f) Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � (republicação)
Código do Procedimento Administrativo;

g) Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro � Regime geral dos arquivos
e do património arquivístico;

h) Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro � Regime de protecção e
valorização do património cultural;

i) Código deontológico dos arquivistas � Boletim 0 do Arqui-
vo Nacional Torre do Tombo.

Bibliografia:

Memórias Históricas de Óbidos (Óbidos, Câmara Municipal,
2001);

Santuário do Senhor Jesus da Pedra, Monografia Historica (Lis-
boa, Ed. Colibri, 1998).

12 � Na avaliação curricular serão ponderados, os seguintes fac-
tores:

a) Habilitações académicas de base, onde será ponderada a titu-
laridade do grau académico, que será avaliada da seguinte
forma:

Licenciatura com média final de curso compreendida en-
tre 10 e 13 � 11 valores;

Licenciatura com média final de curso compreendida en-
tre 14 e 16 � 16 valores;

Licenciatura com média final de curso compreendida en-
tre 16 e 18 � 17 valores;

Licenciatura com média final de curso compreendida en-
tre 19 e 20 � 19 valores;

Titulares de outros graus superiores a licenciatura � mais
1 valor (não podendo exceder os 20 valores).

b) Formação profissional, onde serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, devidamente com-
provadas com certificado, relacionadas com a área funcio-
nal do lugar a concurso.
Em caso algum este factor de avaliação poderá exceder 20
valores.

c) Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área de arquivo, comprovada através de certifi-
cados ou declarações.
Em caso de algum este factor de avaliação poderá exceder
20 valores.

Classificação de acordo com a seguinte fórmula � escala de 0 a 20
valores:

HA + FP + 3EP
AC = ������

5

sendo:

AC � avaliação curricular;
HA � habilitação académica;
FP � formação profissional;
EP � experiência profissional;
3 � factor de ponderação.

Na entrevista profissional de selecção serão avaliadas as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos � motivação e dinamismo
relacionada com o projecto de carreira profissional e as expectativas
do lugar a que concorre; conhecimentos gerais e específicos na área
de arquivo, pondo em evidência trabalhos realizados; organização e
responsabilidade; capacidade de expressão e compreensão verbal.

Esta prova terá a duração máxima de 20 minutos.
A classificação dos candidatos na entrevista será a resultante da

seguinte média ponderada:
MD + CG + OR + CE

EPS = ���������
4

sendo:

EPS � entrevista profissional de selecção;
MD � motivação e dinamismo;
CG � conhecimentos gerais;
OR � organização e responsabilidade;
CE � capacidade de expressão.

13 � A classificação final de acordo com a seguinte fórmula �
escala de 0 a 20 valores:

PEC + AC + EPS
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
PEC � prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular; e
EPS � entrevista profissional de selecção.

Como critério de desempate será ponderado o factor conhecimen-
tos gerais e específicos na área de arquivo.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos,
sempre que solicitada.

15 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município, em Óbidos e também
enviadas para publicação em Diário da República, se o número de
candidatos for igual ou superior a 100.

16 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
17 � Júri do concurso:

Presidente � José Carlos Julião de Araújo, vice-presidente.
Vogais efectivos � Dr. Sérgio Paulo Martins Gorjão, técnico

superior de 1.ª classe, e Dr.ª Ana Paula Ferreira Ribeiro, téc-
nica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � Dr. Filipe Manuel Assunção Oliveira da Silva
Pessanha, técnico superior de 2.ª classe, e Dr.ª Zélia Maria
Arrulo Moniz, técnica superior de 1.ª classe.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri, nas suas
faltas e impedimentos.

18 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório terá
a duração de um ano e seguirá o regime previsto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

19 � A frequência do estágio é feita em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados à
função pública e em regime de comissão de serviço extraordinária no
caso de possuir nomeação definitiva, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

20 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores, resultando a mesma avaliação do relatório final de está-
gio, da classificação de serviço obtida durante o período de estágio e,
dos resultados da formação profissional realizada no mesmo período.

21 � O júri de estágio será o mesmo do concurso e será coordena-
do pelo respectivo presidente.

22 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
23 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, qual-

quer documento justificativo das declarações prestadas.
24 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

25 � Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro, e para efeitos de admissão a concurso os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, devem
ainda mencionar os meios de comunicação/expressão a utilizar no
processo de selecção.

Nos termos do n.º 3 do citado decreto-lei o candidato deficiente
tem preferência em caso de igualdade de classificação.

22 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 3000123206

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal de 11 de Setembro de 2003, se en-
contra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo para
provimento de um lugar de técnico superior � estagiário, com vista
ao provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe.
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1 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204-A/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na sua actual
redacção, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso é válido para esta vaga e extingue-se com o seu
preenchimento.

3 � Local de trabalho � Óbidos e área do concelho.
4 � Vencimento conforme Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de

Dezembro, e posteriores alterações � índice 315, escalão 1.
5 � Condições de admissão:

Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Habilitações � licenciatura em História, variante de Arqueolo-
gia.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento (minuta disponível na Secção de Recursos Humanos e na pá-
gina da internet da Câmara � www.cm-obidos.pt) dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Óbidos, o qual deverá ser entregue
pessoalmente nesta Câmara, ou remetido pelo correio para a Câmara
Municipal de Óbidos, 2510-086 Óbidos, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado, requerimento do qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação, si-
tuação militar, número de contribuinte e morada completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da

República em que foi publicado e lugar a que se candidata.

7 � Documentos a apresentar:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais 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 serão dispensados tem-
porariamente, desde que os candidatos declarem no respecti-
vo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos;

c) Curriculum vitae, datado, rubricado e assinado.

A não apresentação dos documentos constantes do n.º 7 do pre-
sente aviso, determina a exclusão do concurso.

8 � Conteúdo funcional � de acordo com a caracterização pre-
vista no mapa I, anexo ao Dec. Reg. n.º 28/97, de 21 de Julho.

9 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos, eli-
minatória, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

10 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 valo-
res.

11 � A prova escrita de conhecimentos, terá a duração de duas
horas, tem carácter eliminatório, considerando-se excluídos os candi-
datos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores e versará sobre
os seguintes diplomas e bibliografia:

Legislação:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas alte-
rações � Regime de férias, faltas e licenças;

b) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto � Regras e princí-
pios gerais em matéria de duração e horário de trabalho na
Administração Pública;

c) Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho � regulamento de
trabalhos arqueológicos;

d) Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro � Regime de protecção e
valorização do património cultural;

e) Dec-Reg. n.º 28/97, de 21 de Julho � Estatuto das carreiras
da área funcional de arqueologia;

f) Resolução da Assembleia da República n.º 71/97 relativa à
Convenção Europeia para a protecção do património arque-
ológico (revista).

Bibliografia:

Memórias Históricas de Óbidos (Óbidos, Câmara Municipal,
2001);

A Cidade Romana de Eburobrittium (José Beleza Moreira,
Mimesis, 2002);

Normas de inventário, Arqueologia (Lisboa, Instituto Português
de Museus, 2000);

Os Dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio (H. Rua, Instituto
Superior Técnico, Lisboa, 1998);

Carta Arqueológica da Amadora (Jorge Augusto Miranda, et alii,
Amadora, 1999).

12 � Na avaliação curricular serão ponderados, os seguintes fac-
tores:

a) Habilitações académicas de base, onde será ponderada a titu-
laridade do grau académico;

b) Formação profissional, onde serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, devidamente com-
provadas com certificado, relacionadas com a área funcio-
nal do lugar a concurso;

c) Experiência profissional � pondera-se o desempenho de
funções na área da arqueologia, nomeadamente nas épocas
Romana e Medieval, assim como a experiência em escava-
ções e conhecimento de materiais arqueológicos destes perí-
odos, comprovada através de certificados ou declarações.
Em caso de algum este factor de avaliação poderá exceder
20 valores.

Classificação de acordo com a seguinte fórmula � escala de 0 a 20
valores:

HA + FP + 3EP
AC = ������

5

sendo:

AC � avaliação curricular;
HA � habilitação académica;
FP � formação profissional;
EP � experiência profissional;
3 � factor de ponderação.

Na entrevista profissional de selecção serão avaliadas as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos � motivação e dinamismo
relacionada com o projecto de carreira profissional e as expectativas
do lugar a que concorre; conhecimentos gerais e específicos na área
de arqueologia, nomeadamente nas épocas Romana e Medieval, assim
como conhecimento de materiais arqueológicos destes períodos e de
acordo com o conteúdo funcional do cargo; organização e responsa-
bilidade; capacidade de expressão e compreensão verbal.

Esta prova terá a duração máxima de 20 minutos.
A classificação dos candidatos na entrevista será a resultante da

seguinte média ponderada:
MD + CG + OR + CE

EPS = ���������
4

sendo:

EPS � entrevista profissional de selecção;
MD � motivação e dinamismo;
CG � conhecimentos gerais;
OR � organização e responsabilidade;
CE � capacidade de expressão.

13 � A classificação final de acordo com a seguinte fórmula �
escala de 0 a 20 valores:

PEC + AC + EPS
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
PEC � prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular; e
EPS � entrevista profissional de selecção.

Como critério de desempate será ponderado o factor capacidade de
expressão verbal.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos,
sempre que solicitada.

15 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município, em Óbidos e também
enviadas para publicação em Diário da República, se o número de
candidatos for igual ou superior a 100.

16 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
17 � Júri do concurso:

Presidente � engenheiro Carlos João Pardal Carvalho, assessor
principal.

Vogais efectivos � professor Dr. Luís Filipe Matos Raposo, di-
rector do Museu Nacional de Arqueologia, e Dr. Sérgio Paulo
Martins Gorjão, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes � arquitecto Rui Miguel Tormenta Neto Fran-
cisco, e Dr.ª Alexandra Margarida Guilherme Rebelo de Al-
meida, técnicos superiores de 1.ª classe.
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O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri, nas suas
faltas e impedimentos.

18 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório terá
a duração de um ano e seguirá o regime previsto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

19 � A frequência do estágio é feita em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados à
função pública e em regime de comissão de serviço extraordinária no
caso de possuir nomeação definitiva, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

20 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a
20 valores, resultando a mesma avaliação do relatório final de está-
gio, da classificação de serviço obtida durante o período de estágio e,
dos resultados da formação profissional realizada no mesmo período.

21 � O júri de estágio será o mesmo do concurso e será coordena-
do pelo respectivo presidente.

22 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
23 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, qual-

quer documento justificativo das declarações prestadas.
24 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

25 � Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro, e para efeitos de admissão a concurso os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, devem
ainda mencionar os meios de comunicação/expressão a utilizar no
processo de selecção.

Nos termos do n.º 3 do citado decreto-lei o candidato deficiente
tem preferência em caso de igualdade de classificação.

23 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Telmo Henri-
que Correia Daniel Faria. 3000123229

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 190/2003

Para os devidos efeitos torna-se público que, pelo meu despacho
datado de 30 de Outubro de 2003, nomeio, na categoria abaixo indi-
cada e na sequência do concurso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 150, datado de 2 de Julho de 2003, o
seguinte candidato aprovado:

Concurso externo de ingresso para um lugar de operador de es-
tações elevatórias, pertencente ao grupo de pessoal, altamen-
te qualificado:

Luís Miguel Silva Ramos.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar dentro do prazo
previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
a contar do primeiro dia útil imediato à publicação do presente aviso
no Diário da República. (Processos isentos do visto do Tribunal de
Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

31 de Outubro de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Manuel Viana Afonso. 1000242852

Aviso n.º 192

Concurso internos de acesso geral

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, torna-se público que, pelos meus despachos data-
dos de 3 de Novembro do corrente ano, no uso das competências que
me são atribuídas pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, encontram-se abertos, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, os concursos a seguir menci-
onados:

Concurso I � um lugar de técnico superior assessor (licenciatura
em Organização e Gestão de Empresas), do grupo de pessoal
técnico superior, pertencente ao quadro de pessoal desta au-
tarquia;

Concurso II � um lugar de técnico superior de 1.ª classe (licen-
ciatura em Arquitectura), do grupo de pessoal técnico supe-
rior, pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia;

Concurso III � um lugar de técnico superior de 1.ª classe (licen-
ciatura em Comunicação Social), do grupo de pessoal técnico
superior, pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia;

Concurso IV � um lugar de técnico superior de 1.ª classe (licen-
ciatura em Antropologia Social), do grupo de pessoal técnico
superior, pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia;

Concurso V � um lugar de técnico profissional especialista prin-
cipal (B. A. D.), do grupo de pessoal técnico profissional,
pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia;

Concurso VI � um lugar de técnico de 1.ª classe (bacharelato
em Engenharia, Gestão e Projectos de Obras), do grupo de
pessoal técnico profissional, pertencente ao quadro de pessoal
desta autarquia.

2 � Área funcional � Divisão Financeira, Divisão de Planeamen-
to e Gestão Urbanística, G. I. R. P., Divisão de Educação e Cultura,
Divisão Administrativa e Divisão de Obras Municipais, respectiva-
mente.

3 � Validade dos concursos � são válidos para as vagas postas a
concurso caducando com o seu preenchimento.

4 � Local, condições de trabalho e vencimento � os locais de
trabalho situam-se na circunscrição territorial do município de Ode-
mira sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local. O venci-
mento corresponderá ao escalão 1 das categorias em causa, de acordo
com o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

5 � Requisitos gerais de admissão:
5.1 � Comum a todos os concurso � podem candidatar-se aos

presentes concursos indivíduos vinculados à função pública que reunam
os requisitos mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

6 � Requisitos especiais:

Concursos I � os referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Concursos II, III e IV � os referidos na alínea c), artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Concurso V � os referidos na alínea b), artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Concurso VI � os referidos na alínea b) do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

7 � Métodos de selecção (comum a todos os concursos) � ava-
liação curricular e prova de entrevista profissional de selecção.

8 � Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, em cada um dos concursos, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam da acta I do júri sendo facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento de admissão dirigido ao presidente
do júri dos concursos acima mencionados, para a seguinte morada:
Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630-139 Ode-
mira, podendo ser entregues, pessoalmente, na Secção de Recursos
Humanos desta Câmara, ou remetidos pelo correio para a morada acima
mencionada, através de carta registada com aviso de recepção, até ao
termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

9.1 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, número e data do bilhete de identi-
dade e serviço de identificação que o emitiu e número fiscal
de contribuinte;

b) Habilitações literárias exigidas por lei e adequadas ao con-
curso para o qual se está a candidatar;

c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outras circunstâncias que julguem poder influir na

apreciação do seu mérito do concorrente, ou de constituir
motivo de preferência legal, desde que devidamente compro-
vadas.

9.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado, datado e assinado;
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b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, constantes nas alíneas a), b), c), d),
e) e f) do artigo 29.º, mencionados no ponto 5.1 do presen-
te aviso, sendo, no entanto, dispensada a sua apresentação
desde que os candidatos declarem no requerimento, sob com-
promisso de honra e em alíneas separadas, a situação precisa
em que se encontram, relativamente a cada um dos requisi-
tos de admissão exigidos;

c) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
d) Declaração, passada pelo serviço de origem da qual conste,

inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

e) Fotocópia simples do bilhete de identidade e número de con-
tribuinte fiscal;

f) Quaisquer elementos que o candidato entenda dever apresen-
tar por considerar relevantes para a apreciação do seu mérito.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-

res e resultará da classificação obtida na aplicação dos métodos de
selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
a classificação final inferior a 9,5 valores.

12 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no Edifício dos Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Odemira (Praça da República, 7630-
-139 Odemira) a relação de candidatos admitidos e a lista de classifi-
cação final.

13 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Constituição dos júris:

Concurso I:

Presidente � vereador em regime de permanência, Dr.
António Manuel Viana Afonso.

Vogais efectivos � o chefe de Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística arquitecto Helder José Nogueira dos
Santos, e a chefe de Divisão de Contencioso e Assessoria
Jurídica Dr.ª Maria Paula Pereira Silva Correia.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência
engenheiro José Alberto Candeias Guerreiro, e a chefe de
Divisão de Ambiente engenheira Lénea Guerreiro da Silva.

Concurso II:

Presidente � vereador em regime de permanência, enge-
nheiro José Alberto Candeias Guerreiro.

Vogais efectivos � o chefe de Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística arquitecto Helder José Nogueira dos
Santos, e o técnico superior de 1.ª classe arquitecto Joa-
quim Manuel Tomás Ramos Silva.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência Dr.
Manuel Viana Afonso, e o técnico superior de 1.ª classe
arquitecto Paulo Alexandre Rodrigues da Silva.

Concurso III:

Presidente � vereador em regime de permanência, Dr.
António Manuel Viana Afonso.

Vogais efectivos � chefe da Divisão Financeira Dr.
Salustinao Loures Lourenço, e a chefe de Divisão de
Educação e Cultura Dr.ª Natália José da Piedade Costa
Correia.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência
Carlos Alberto Silva Oliveira, e a chefe de Divisão de
Contencioso e Assessoria Jurídica Dr.ª Maria Paula Pe-
reira Silva Correia.

Concurso IV:

Presidente � vereador em regime de permanência, Carlos
Alberto Silva Oliveira.

Vogais efectivos � chefe de Divisão de Educação e Cultura
Dr.ª Natália José da Piedade Costa Correia, e o chefe da
Divisão Financeira Dr. Salustinao Loures Lourenço.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência Dr.
António Manuel Viana Afonso, e a chefe de Divisão de
Contencioso e Assessoria Jurídica Dr.ª Maria Paula Pe-
reira Silva Correia.

Concurso V:

Presidente � vereador em regime de permanência, Carlos
Alberto Silva Oliveira.

Vogais efectivos � chefe de Divisão de Educação e Cultura
Dr.ª Natália José da Piedade Costa Correia, e o chefe da
Divisão Financeira Dr. Salustinao Loures Lourenço.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência Dr.
António Manuel Viana Afonso, e a técnica superior de
2.ª classe Dr.ª Ana Tendeiro Gonçalves.

Concurso VI:

Presidente � vereador em regime de permanência, enge-
nheiro José Alberto Candeias Guerreiro.

Vogais efectivos � chefe de Divisão de Obras Municipais
engenheiro José António Guerreiro Rosa, e o técnico de
1.ª classe engenheiro Gilberto Alves Gonçalves.

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência Dr.
António Manuel Viana Afonso, e o chefe da Divisão de
Rede Viária e Espaços Urbanos engenheiro Luís Filipe
Lopes Lourido.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

3 de Novembro de 2003. � O Vereador em regime de permanên-
cia, António Manuel Viana Afonso. 1000242892

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 20 de Outubro de 2003, e nos termos da
alínea e) do artigo 2.º conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, decido reclassificar o
leitor cobrador de consumos, Carlos Alberto da Silva Reis Gonçalves,
posicionado no escalão 1, índice 172, na categoria de assistente ad-
ministrativa, escalão 1, índice 195.

21 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000242873

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 56/2003

Para os devidos efeitos torna-se público que esta Câmara Munici-
pal celebrou um contrato de prestação de serviços em regime de avença
com a duração de um mês, renovável por iguais períodos, com início
em 1 de Janeiro de 2003, com António Manuel Reis Baptista, para a
área da consultadoria, acompanhamento e supervisão do programa de
implementação da Rede Social no concelho de Oliveira do Bairro fi-
nanciado pelo F. S. E. � Fundo Social Europeu.

10 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Acílio Do-
mingues Gala. 3000123244

Aviso n.º 57/2003

Para os devidos efeitos torna-se público que esta Câmara Munici-
pal celebrou os seguintes contratos:

Um contrato de prestação de serviços em regime de avença com
a duração de 12 meses, renovável por iguais períodos, com
início em 1 de Março de 1998, com Manuel Henriques da Silva
Júnior, para assessoria na área técnica-administrativa e social,
competindo-lhe dar pareceres sobre o desenvolvimento eco-
nómico e social do município, bem como analisar, estudar,
organizar e concluir dossiers e propor medidas sobre proces-
sos específicos que lhe sejam entregues com essa finalidade;
um contrato de prestação de serviços em regime de avença
mensal, pelo período de três meses, com início em 8 de Abril
de 2002, com Sónia Raquel Ribeiro de Oliveira, para exercer
as funções de professora de expressão físico-motora às Esco-
las do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Oliveira do Bairro; e um
contrato de prestação de serviço em regime de avença men-
sal, renovável por iguais períodos, com início em 1 de Outu-
bro de 2003, com Isabel Cristina Neves Simões, para presta-
ção de serviços com vista à elaboração da 2.ª Revisão do Plano
Director Municipal e de apoio ao Gabinete de Planeamento.

10 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Acílio Do-
mingues Gala. 3000123245
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público, que por meu despacho de
30 de Outubro de 2003 nomeei definitivamente, nos termos do n.º 5
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força
do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, para o lugar de técnico superior de 2.ª classe (arquitecto), da
carreira técnica superior, a candidata classificada em 1.º lugar,
Dinamene Maria Sousa de Castro Lopes e nomeei definitivamente
nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2 do citado decreto-lei,
o candidato classificado em 2.º lugar, para a categoria de técnico su-
perior de 2.ª classe (arquitecto), o candidato Zulmiro António Silva
Pereira, aprovados no concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, arquitecto, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 244, de 21
de Outubro de 2000.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000123293

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de assistente administrativo especialista

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que por
despacho do presidente da Câmara, datado de 4 de Novembro de 2003,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral de acesso para provimento de dois lugares de assistente
administrativo especialista, sendo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 264 da função pública (819,27 euros).

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por
força do 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; e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Funções a exercer � o conteúdo funcional do lugar a prover
é o previsto no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Repú-
blica, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e cessa
com o preenchimento das mesmas.

5 � Local de trabalho � área do município de Paços de Ferreira.
6 � Serviço a que se destinam as vagas � Departamento Admi-

nistrativo Jurídico e Financeiro, e Divisão de Educação Cultura Des-
porto e Acção Social.

7 � Métodos de selecção:
7.1 � Avaliação curricular � serão avaliadas as aptidões profissio-

nais dos candidatos para o exercício do cargo, através da ponderação
dos seguintes factores e com a aplicação da fórmula:

HL + FP + EP + CS
AC = ��������

4

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial com
as áreas funcionais do lugar posto a concurso;

c) EP = experiência profissional em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto bem como as outras capacitações ade-
quadas, com a avaliação da sua natureza e duração.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � pretende-se através
desta, avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-
-se os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;

c) Motivação e interesse;
d) Sentido de responsabilidade;
e) Capacidade de relacionamento.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito bom � 17 a 20 valores;
Bom � 14 a 16 valores;
Suficiente � 10 a 13 valores;
Insuficiente � 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da se-
guinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de estar +
cultura geral e experiência profissional + motivação e interesse +
sentido de responsabilidade + capacidade de relacionamento : 5

Duração da entrevista � máximo 15 minutos.
7.3 � Os critérios de classificação final (será de 0 a 20 valores e

resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção).
Os critérios de selecção de apreciação e ponderação da entrevista

profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reu-
nião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos que
satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Requisitos especiais � requisitos mencionados no n.º 1 do ar-
tigo 8.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paços de Fer-
reira com o código postal 4590-527 e entregue na Secção de Expe-
diente e Serviços Gerais, ou enviado pelo correio registado e com aviso
de recepção expedido até ao último dia do prazo referido no presente
aviso, com a exibição do bilhete de identidade do qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e arquivo de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, residência e
código postal, telefone) e ainda de possui os requisitos gerais
de admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir na
apreciação do seu mérito, deverá apresentar documentos
comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não serem
consideradas;

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diário
da República onde consta a publicação do presente aviso;

e) Identificação da categoria que o funcionário detém, serviço
a que pertence, natureza e tempo de serviço na carreira e na
categoria;

f) Classificação de serviço nos últimos três anos.

10.2 � Outros documentos � o requerimento de admissão a con-
curso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, au-
tenticadas pelo dirigente máximo do organismo;

d) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado pelo
candidato.

11 � Dispensa de documentos � os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dis-
pensados, devendo os candidatos declarar no respectivo requerimento
de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontra relativamente a cada um daqueles
requisitos, assinando.

12 � Os candidatos que pertençam ao quadro desta Câmara Muni-
cipal são dispensados da apresentação dos documentos que já existem
nos respectivos processos individuais.
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13 � Publicação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, sendo afixadas quando for o caso, no Edifício dos Paços do
Município.

14 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes elemen-
tos:

Presidente � vice-presidente vereador, Pedro Alexandre Oliveira
Cardoso Pinto, que será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo director do Departamento Administrativo Jurídi-
co e Financeira, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro.

Vogais efectivos � director do Departamento Administrativo
Jurídico e Financeiro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro, e a
técnica superior, Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de Barros
Oliveira.

Vogais suplentes � chefe de Divisão de Gestão Administrativa,
Dr. José Manuel Ribeiro Leão, e o chefe de Divisão de Con-
tencioso e Assessoria Jurídica, Dr. António Daniel Pinto Cer-
queira.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

7 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000123298

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Concursos externos de ingresso

1 � Faz-se público que, de acordo com o constante no meu despa-
cho datado de 14 de Outubro corrente, proferido no uso da compe-
tência que me foi delegada nos termos do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conforme despacho
proferido pela presidente, no passado dia 14 de Janeiro de 2002, e
nos termos do disposto na alínea a) do 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 encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concursos externos de ingresso para:

1.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (Ref.ª 53/
2003) � 13 lugares.

1.2 � Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe (Ref.ª 57/
2003 � 2 lugares.

2 � Validade dos concursos:

O concurso indicado no ponto 1.1 é válido para os lugares indi-
cados e para as vagas que venham a ocorrer no prazo de três
meses, a contar da data da publicação das listas de classifica-
ção final;

O concurso indicado no ponto 1.2 é válido para os lugares indi-
cados esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Constituição dos júris:
3.1.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais:

Presidente do júri � Edgar Marques Pereira, chefe de Divisão de
Conservação e Apoio à Produção, em regime de substituição.

Vogais efectivos � João Manuel Gaboleiro Romão, chefe de
Secção de Recrutamento e Mobilidade, e Custódio Armando
Marques Monteiro, chefe de tráfego.

Vogais suplentes � Oliveiros António Miguel, encarregado de
parques de máquinas, de parques de viaturas automóveis ou de
transportes, e Paulo José Carmo Carolino, técnico profissio-
nal de 2.ª classe.

3.1.2 � Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe:

Presidente do júri � Ernesto Rocha Neto, director de Departa-
mento de Administração Geral e Finanças.

Vogais efectivos � João Manuel Gaboleiro Romão, chefe de
Secção de Recrutamento e Mobilidade, e Nuno Manuel de
Albuquerque Monteiro, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes � Cristovão Malhada Ferreira, assistente admi-
nistrativo, e António Simão Cartaxo Condeço, chefe de Divi-
são de Bibliotecas.

Os presidentes dos júris serão substituídos nas suas faltas e impedi-
mentos pelos primeiros vogais efectivos.

4 � Condições de admissão ao concurso � podem candidatar-se os
indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas satisfaçam os requisitos gerais, previstos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou 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 obri-
gatória.

5 � As candidaturas devem ser formalizadas em impresso próprio
a fornecer pelo Departamento de Recursos Humanos, dirigido à ve-
readora com competência delegada na área dos Recursos Humanos,
entregue pessoalmente naquele departamento, sito na Rua de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, 39-A, 1.º, 2950-204 Palmela, ou envia-
do pelo correio, com aviso de recepção.

Do requerimento deve constar:
5.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profissão,

filiação, naturalidade, data de nascimento, morada, número e data de
emissão do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte).

5.2 � Identificação do concurso a que corresponde bem como do
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi pu-
blicado.

5.3 � Declaração sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, da situação precisa em que se encontram, relativamente aos re-
quisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 4 deste aviso;
no caso de não apresentarem os documentos comprovativos daqueles
requisitos.

Relativamente à alínea c) os candidatos deverão apresentar, sob
pena de exclusão, documento de habilitações literárias, devidamente
comprovada por fotocópia simples e legível de documento autêntico
ou autenticado.

5.4 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circunstân-
cias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal.

O requerimento de admissão deve ser acompanhado de:
5.5 � Curriculum vitae detalhado, actualizado e datado, devidamen-

te assinado, donde conste designadamente as acções de formação,
seminários, colóquios, estágios, experiência profissional devidamente
comprovadas por fotocópias simples e legíveis de documentos autên-
ticos ou autenticados, sob pena dos mesmos não serem considerados.

5.6 � Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

5.7 � Fotocópia de carta de condução adequada para o concurso
mencionado em 1.1.

6 � Habilitações literárias:
6.1.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � es-

colaridade obrigatória, e carta de condução adequada.
6.1.2 � Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe � de acordo

com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, o recru-
tamento para a categoria de técnico profissional de arquivo de 2.ª
classe faz-se de entre diplomados com curso de formação técnico-
-profissional na área de arquivo, de duração não inferior a três anos,
para além de nove anos de escolaridade.

Escolaridade obrigatória, sendo nos termos dos artigos 12.º, n.º 1 e
13.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro, a
4.ª classe para os nascidos até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de
escolaridade para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 inclu-
sive, e sendo nos termos dos artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14
de Outubro (Lei de Bases do Sistema de Ensino), o 9.º ano de escola-
ridade para os matriculados no 1.º ano do ensino básico no ano lec-
tivo de 1987/1988 e nos anos subsequentes.

7 � Métodos de selecção:
7.1.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � prova

de conhecimentos e avaliação curricular.
A prova de conhecimentos gerais e específicos, será de natureza

oral e prática, respectivamente, com duração de 30 minutos e versa-
rá sobre o seguinte:

Regime jurídico de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações dadas pela Lei n.º 117/
99, de 1 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio);
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Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Demonstração de trabalhos, manobras e utilização de viaturas,
conjugada com avaliação oral de conhecimentos sobre o modo
e a forma de funcionamento de uma máquina pesada.

7.1.2 � Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe � prova de
conhecimentos e avaliação curricular.

A prova de conhecimentos gerais e específicos, será de natureza
teórica e forma escrita, com duração de 90 minutos e versará sobre o
seguinte:

Regime jurídico de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações dadas pela Lei n.º 117/
99, de 1 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio);

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Flieder, Françoise, e outro � Livros e documentos de arquivo �
preservação e conservação, Lisboa: Associação Portuguesa de
Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas, 1993;

Dicionário de Terminologia Arquivística elaborado por Ivone
Alves� (et al); Lisboa: Inst. da Biblioteca Nacional e do Li-
vro, 1993;

Rosseau, Jean-Yves, e outro � Os fundamentos da disciplina
arquivística, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões dos candidatos, tendo
em conta os seguintes factores:

Habilitações académicas de base; formação profissional e expe-
riência profissional.

Na classificação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores, sendo
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,50
valores, e será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

PC + AC
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar, bem como o sistema de classificação final, incluindo as respecti-
vas fórmulas classificativas, constam de actas de reuniões dos júris
dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitado.

9 � Local de trabalho será na área do município.
10 � Remuneração mensal:
10.1.1 � Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � ín-

dice 152, escalão 1 a que corresponde 471,70 euros, do novo sistema
retributivo.

10.1.2 � Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe � índice
195, escalão 1 a que correspondem 605,14 euros, do novo sistema
retributivo.

11 � Os lugares a prover destinam-se aos seguintes serviços:

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � Departa-
mento de Obras e Apoio à Produção;

Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe � Departamento
de Administração Geral e Finanças.

12 � As condições de trabalho e as regalias são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da Administração
Pública.

13 � As relações de candidatos admitidos e as listas de classifica-
ção final dos concorrentes serão afixadas no Departamento de Re-
cursos Humanos, ou se for caso disso, publicadas no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

14 � Fundamentação legal � as regras constantes do 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, Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-
-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

15 � As falsas declarações prestadas pelos concorrentes serão
punidas nos termos da lei.

16 � Conteúdo funcional:

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � as funções
descritas no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Técnico profissional de arquivo de 2.ª classe � as funções des-
critas no mapa II, anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho.

17 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

18 � Para o concurso mencionado em 1.1, e nos termos do n.º 1
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é fixada
uma quota de 5% do total do número de lugares, com arredondamen-
to para a unidade, a preencher por pessoas com deficiência.

Para o concurso mencionado em 1.2, nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal os
candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento de ad-
missão sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade
e tipo de deficiência devendo ainda mencionar todos os elementos
necessários ao disposto no artigo 7.º do mesmo decreto-lei.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mesmo diploma
legal, competirá ao júri verificar a capacidade de os candidatos com
deficiência exercerem funções de acordo com os descritivos funcio-
nais constantes no presente aviso.

14 de Outubro de 2003. � A Vereadora com competência delega-
da, Adília Candeias. 3000123470

Aviso

Concurso interno de acesso geral
para tesoureiro especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 23 do corrente mês, e no uso da competência que me foi
delegada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral para tesoureiro especi-
alista, índice 330, escalão 1, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 149, do dia 1 de Julho último:

Maria Celeste Vital Rocha Pinto Portela.

A candidata deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

25 de Outubro de 2003. � A Vereadora com competência delega-
da, Adília Candeias. 1000242869

Aviso

Concurso interno de acesso geral
para técnico superior de 1.ª classe

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 23 do corrente mês, e no uso da competência que me foi
delegada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral para técnico superior
de 1.ª classe, índice 460, escalão 1, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 149, do dia 1 de Julho de 2003:

Maria Jacinta Merca Pereira.

A candidata deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

25 de Outubro de 2003. � A Vereadora com competência delega-
da, Adília Candeias. 1000242870
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Aviso

Concurso interno de acesso geral
para técnico profissional de informação principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 23 do corrente mês, e no uso da competência que me foi
delegada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral para técnico profissio-
nal de informação principal, índice 233, escalão 1, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 149, do dia 1 de Ju-
lho último:

Paula Alexandra Esteves Algarvio Rafael Raposo.

A candidata deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

25 de Outubro de 2003. � A Vereadora com competência delega-
da, Adília Candeias. 1000242871

Aviso

Concurso interno de acesso geral para cantoneiro
de arruamentos operário principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 6 do corrente mês, e no uso da competência que me foi de-
legada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foram nomeados os candi-
datos aprovados no concurso interno de acesso geral para cantoneiro
de arruamentos operário principal, índice 200, escalão 1, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 149, do dia 1
de Julho último, e que são os seguintes:

Gil Manuel Gomes Oliveira.
Luís Miguel Ramos da Silva.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos
aos da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Novembro de 2003. � A Vereadora com competência dele-
gada, Adília Candeias. 3000123462

Aviso

Concurso interno de acesso geral para canalizador
operário principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 6 do corrente mês, e no uso da competência que me foi de-
legada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foram nomeados os candi-
datos aprovados no concurso interno de acesso geral para canalizador
operário principal, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 149, do dia 1 de Julho último, e que são os seguin-
tes:

José Quintino Pica Milho (índice 200, escalão 1);
José Francisco Troncão Belchior (índice 200, escalão 1);
Ernesto José Bacalhau (índice 249, escalão 1).

Os candidatos deverão aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos
aos da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Novembro de 2003. � A Vereadora com competência dele-
gada, Adília Candeias. 3000123464

Aviso

Concurso interno de acesso geral para técnico
profissional de biblioteca e documentação de 1.ª classe

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 6 do corrente mês, e no uso da competência que me foi de-
legada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral para técnico profissio-
nal de biblioteca e documentação de 1.ª classe, índice 218, escalão 1,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 197,
de 27 de Agosto último:

Isabel Maria da Silva Vieira.

A candidata deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Novembro de 2003. � A Vereadora com competência dele-
gada, Adília Candeias. 3000123465

Aviso

Concurso interno de acesso geral
para técnico especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 6 do corrente mês, e no uso da competência que me foi de-
legada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada a candidata
aprovada no concurso interno de acesso geral para técnico especialis-
ta, índice 460, escalão 1, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 197, de 27 de Agosto último:

Isabel Maria Cardosa Alves.

A candidata deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Novembro de 2003. � A Vereadora com competência dele-
gada, Adília Candeias. 3000123467

Aviso

Concurso interno de acesso geral para técnico profissional
de biblioteca e documentação especialista principal

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, da-
tado de 6 do corrente mês, e no uso da competência que me foi de-
legada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, conforme despacho proferido pela presidente
da Câmara, no dia 14 de Janeiro de 2002, foi nomeado o candidato
aprovado no concurso interno de acesso geral para técnico profissio-
nal de biblioteca e documentação especialista principal, índice 310,
escalão 1, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 197, de 27 de Agosto último:

António Francisco Alves Rodrigues.

O candidato deverá aceitar a nomeação nos 20 dias imediatos aos
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo disposto no n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Novembro de 2003. � A Vereadora com competência dele-
gada, Adília Candeias. 3000123469
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Aviso

Concurso externo de ingresso para quatro lugares
de auxiliar administrativo (Ref.ª 45/2003)

Projecto de lista de classificação

Para os devidos efeitos se faz público que, no concurso em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 188, de 16 de Agosto último, foram atribuídas aos candidatos as
seguintes classificações:

Valores

01.º Maria Dilar Colaço Fragoso Ludovina ................ 17,250
02.º Sofia Bela Martins Rocha Pereira ....................... 17,125
03.º Carlos Alberto Freire Gomes ............................... 16,375
04.º Ana Sofia da Silva Carmo Camolas ..................... 14,750
05.º Cátia Alexandra Pereira Galvão .......................... 14,025
06.º Maria da Paz Pereira Viegas ................................ 13,875

Rita Maria dos Santos Cabral .............................. 13,875
08.º Tânia Isabel Fernandes dos Santos ...................... 13,750
09.º Sérgio Manuel Pires Nunes .................................. 13,500
10.º Marlene Luisa Rosa Alves ................................... 13,375
11.º Vanda Isabel Pacheco Monteiro .......................... 13,250
12.º Ana Rita Oliveira Reisinho Pereira ..................... 12,625

Júlio Manuel de Almeida Fernandes .................... 12,625
14.º Helena Judite dos Santos Taniça Cruz ................. 12,500
15.º Ana Maria Saramago Roque ................................ 12,125
16.º Carla Isabel Portela Garcia Luis .......................... 12,000

Joaquim de Jesus Mateus Nunes ........................... 12,000
18.º Ana Paula Brandão dos Santos ............................ 11,875

António Piedade Vasques ..................................... 11,875
20.º Alexandra Filipa de Matos Rodrigues .................. 11,375

Maria João Marques Fernandes ........................... 11,375
22.º Elisabete Jacinto dos Santos Grilo ....................... 11,250
23.º Teresa de Jesus Rosa Alves Raposeiro ................ 11,125
24.º Silvia Maria Fernandes Dias Marques Reis .......... 10,875
25.º Anabela dos Santos Pessoa .................................. 10,250
26.º Maria Conceição Cruz Oliveira ........................... 10,125
27.º Zélia do Carmo Miranda Monteiro ..................... 10,000

Candidatos excluídos, por terem obtido nota inferior a 9,5 valores:
Valores

Jorge Manuel Soares Costa ............................................. 9,350
Maria Hermínia Lourenço de Almeida ........................... 8,875
Maria Isabel Felix Carvalho ........................................... 8,750
Daniel Roberto Tomás Machado ................................... 8,125

Candidatos excluídos, por terem faltado às provas de conhecimen-
tos:

Adelaide Maria Domingos Correia Oliveira Reis; Adriano Augusto
Conceição de Novais Carvalho; Alda Maria Moisão Nasci-
mento Ferreira; Alice de Jesus Mateus Nunes; Ana Cláudia Vaz
do Carmo Oliveira; Ana Cristina Clemente Soares Ataide; Ana
Cristina Ferreira Cortiçada; Ana Cristina Lázaro Fernandes;
Ana Isabel Cartaxo Lourenço; Ana Marisa Justo Ruela; Ana
Paula de Deus dos Santos Carvalho; Ana Rita Rodrigues Cheta;
Ana Sofia Brito Livramento; Anabela Carolina Soares Amaro
Dias Mota; Andreia Alexandra Martins da Silva; Ângela Ma-
ria Rosa Lavado Cabrita; Antónia Maria de Carvalho Mendes
Godinho de Mira Martins; António Victor Mascarenhas Fer-
nandes; Bárbara Cristina Justo Ruela; Bruno Alexandre Chainho
Lourenço; Bruno Alexandre Dias Marques; Bruno Miguel Moniz
Palma; Carla Alexandra da Silva Faria; Carla Maria da Silva
Braizinha da Silva Santos; Carla Ribeiro Firmo; Carla Rosa da
Silva Martins; Carla Sofia Ferreira Armário; Carla Sofia Ne-
ves Pombinho Bárbara; Carlos Manuel de Vasconcelos; Caro-
lina Trevidio Ferreira Gomes Martins; Cecilia Maria Tavares
Lucas Miranda; Clara da Silva Conceição; Cristina Maria Gon-
çalves Falé; Cristina Maria Santos Vieira Crispim Cardoso;
Deolinda Isabel dos Santos Simões; Diana Cristina Pimpão
Antas; Duarte Miguel Raposinho Justo; Eduardo Manuel Romão
Fernandes; Elis Shaida Raichande Mussa Ossamane; Ermezinda
Maria Rodrigues Alves Camilo; Fátima Gama Antunes Mar-
tins; Fernanda Maria dos Santos Craveiro; Fernando Manuel
Campos Contente; Filipa Alexandra Figueiredo de Matos; Hugo
Manuel Varas Loureiro Mendes Tapadinhas; Ilídia Maria Se-
verino Crespo Fernandes; Irina Isabel Correia Mauricio; Isa
Patricia Guerreiro Tareco; Isabel Maria Tavares Roque Gil;
Joana Margarida Severino Pereira; João Augusto Mendonça
Cobra; João Paulo Ferreira Almas; João Vasco Correia Branco;
Joaquim Manuel Areias; José Arlindo Cabecinha da Cruz; José

João Soares Mateus; Júlia Alexandra Torcato Vilas Boas; Kátia
Cristina Barreto Vicente da Silva; Liliana Patrícia Salvador
Henriques; Luisa Maria de Oliveira Cavalinhos; Marco Filipe
Machado Gonçalves; Marco Nuno Marcos Morgado de Pie-
dade Marques; Margarida do Carmo Neves Guerra; Margarida
Isabel Pires Alves; Maria Aldina Pereira Justo; Maria Augusta
Clara Cardoso Ferreira; Maria Carolina Ribeiro Mendão; Ma-
ria Clara Vieira Colaço Marreiros de Santana; Maria da Glória
Trindade Galucho do Nascimento; Maria Eliete Dias de Fraga
Brum; Maria José Fradinho da Silva; Maria Madalena Anastá-
cio de Sousa; Maria Otília Dias Chanoca; Maria Teresa Perei-
ra Gomes Leite; Maribel de Jesus Vidigal da Silva Matos; Mar-
ta Iolanda Martins de Matos; Marta Sofia Salvado Simões;
Miguel Alexandre Ferreira Teixeira; Mónica Alexandra Ama-
do Lima; Nádia Alexandra Martins Cobra; Nelson Fernando
Raposo Arraiolos; Neuza Marina Raichande Ossmane; Noélia
Maria Pinto Monteiro Marcelino; Nuno Alexandre Dias de
Sousa; Nuno Alexandre Sobreira Cardoso; Nuno Miguel de
Castro Tomás; Nuno Osvaldo Castanheira; Nuno Tiago Sousa
do Carmo; Patricia Monica Bizarro Hall Pereira; Paulo Jorge
Soares Teixeira; Pedro Manuel Papa da Costa Anastácio;
Quirina Isabel Escumalha Luis; Ricardo Jorge Crispim Oliveira;
Rosa da Conceição Gulamo Arume Dias Pires; Rui Jorge Paulo
Costa; Samuel António Pinto Marques; Samuel Pereira Malaia;
Sandra Margarida Justo de Sousa; Sandra Maria Campos Con-
tente Sousa; Sandro David Mendes Patraquim; Sérgio Paulo
Gomes dos Reis Rosa; Sónia da Conceição Gamito Sobral Rafael
Pombinho; Sónia Maria Sequeira Piteira; Soraia Isabel Pedro
Galvão; Susana Carla de Jesus Batista Cruz; Susana Filipa da
Silva Moreira Cacheira; Susana Isabel Tripa Carvalho; Susana
Maria Teixeira Cabrita; Tânia Cristina Morgado Fernandes;
Telma Cristina da Silva Cândido; Vanda Isabel Martins Pires
Chaves Ferreira; Vanda Maria Silva Oliveira Coelho; Vanessa
Filipa de Oliveira Ferreira; Zenaida Maria Livramento.

Dando cumprimento ao artigo 38.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, este projecto de lista será submetido a audiência
de candidatos no âmbito do exercício de direito de participação dos
interessados, podendo os candidatos alegar por escrito tudo que tive-
rem por conveniente dentro do prazo de 10 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso, findo o qual esta lista tornar-se-á defi-
nitiva.

Para qualquer esclarecimento ou consulta do processo de concurso,
deverá dentro do referido prazo, contactar o Departamento de Re-
cursos Humanos, Secção de Recrutamento e Mobilidade, sito na Rua
de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 39-A, 1.º, em Palmela, de se-
gunda-feira a sexta-feira, nos períodos compreendidos entre as 8 horas
e 30 minutos e às 15 horas e 15 minutos.

6 de Novembro de 2003. � A Presidente do Júri, Joana Isabel de
Castro Vicente Ferreira Monteiro. 3000123471

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Edital n.º 245/03

Alteração ao alvará de loteamento n.º 83/96

Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Munici-
pal de Penafiel:

Faz saber que, Joaquim Filipe Soares de Oliveira, solicitou a este
município, em 31 de Julho do ano 2003, a alteração ao alvará de
loteamento n.º 83/96, emitido em 22 de Outubro de 1996, a favor de
Augusto Santana & Irmão, L.da, para um terreno sito no lugar de Vista
Alegre, freguesia de Duas Igrejas, concelho de Penafiel, inscrito na
matriz predial, sob o artigo 1370 rústico e que, a mesma se encontra-
rá, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelo prazo de 30
dias, exposto no átrio do Edifício de Departamento de Gestão Urba-
nística, na sede da Junta de Freguesia interessada na alteração do lo-
teamento, ou em locais por esta indicado, para efeitos de inquérito
público e para apreciação por parte de quem o deseja fazer. Qualquer
observação deverá ser dirigida ao presidente da Câmara Municipal,
em carta fechada, entregue em mão nos Serviços Administrativos
Municipais ou enviada pelo correio sob registo.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser ficados nos locais públicos do costume.

24 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto Fer-
nando da Silva Santos. 3000123299
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da pre-
sidente de 14 de Outubro de 2003 é reclassificada, com efeitos ime-
diatos, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, para a categoria de assistente administrati-
vo, a funcionária Cremilde Paula Furtado Tavares Alves.

16 de Outubro de 2003. � Por delegação da Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Alberto Reis Bettencourt Leça. 1000242848

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Edital

Ana Cristina Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
01, de 4 de Junho, vai proceder à aprovação do projecto de lotea-
mento de uma parcela de terreno, sita na Rua das Buinheiras, fregue-
sia de Foros de Salvaterra, município de Salvaterra de Magos, em nome
de Joaquim Domingos da Silva Ruivo, a que respeita o processo n.º 332/03.

Mais se faz saber que o referido processo se encontra sujeito a dis-
cussão pública, com início no oitavo dia a contar da publicação do
presente aviso, e a duração de 15 dias, nos termos do disposto no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Assim sendo, poderão os eventuais interessados apresentar as re-
clamações julgadas pertinentes, por escrito, na Secção de Obras Par-
ticulares, desta Câmara Municipal, dirigidas à presidente da Câmara,
no prazo de 15 dias a contar da data da publicação do presente edital
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.

Caso não existam reclamações, ou sugestões até àquela data, a
aprovação em apreço adquire a eficácia necessária e indispensável.

4 de Novembro de 2003. � A Presidente da Câmara, Ana Cristina
Ribeiro. 1000242879

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso

Concurso interno de acesso limitado de três lugares da
carreira vertical com dotação global para provimento
de técnico de comunicação e relações económicas de
1.ª classe.

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, no uso das competências delegadas nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 69.º e 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 introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, por meu despacho
de 5 de Novembro de 2003, os candidatos ao concurso em epígrafe:

Carlos Manuel Pereira Almeida.
Nilza Maria Pereira Almeida Martins.
Anabela Lopes Rodrigues.

Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação, no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000242896

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares assistente administrativo principal

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, no uso das competências delegadas nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 69.º e 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 introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, por meu despacho
de 5 de Novembro de 2003, os candidatos ao concurso em epígrafe:

Ana Bela Nunes Tendeiro.
Ana Paula Neiva Marques Moreno.

Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação, no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000242897

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 115 DRH/SR-2003

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares para técnico superior de 1.ª classe

Concurso n.º 16/2003

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 28 de Outubro de 2003, e na sequên-
cia do concurso interno de acesso geral, aberto através de aviso publi-
cado no Diário da República, n.º 193, de 22 de Agosto de 2003, foram
nomeados definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico
superior de 1.ª classe, escalão 1, índice 460, os seguintes candidatos:

António Manuel Oliveira dos Santos, Alexandra Liberdade San-
tos Sousa Pereira e Costa.

28 de Outubro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000123393

Aviso n.º 116 DRH/SR-2003

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) �
concurso n.º 7/2003.

Para os devidos efeitos se torne público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 13 de Novembro de 2003, e na se-
quência de concurso externo de ingresso aberto através do aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 70, de 24 de Março de
2003, foi classificada a seguinte candidata: Sandra Cristina Fialho
Aguiar, devendo a mesma celebrar contrato administrativo de provi-
mento pelo período de um ano, na categoria de técnico superior de
2.ª classe � estagiário da carreira de técnica superior escalão 1, índi-
ce 315, nos termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
no prazo de 20 dias contados a partir da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

13 de Novembro de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000123392

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 9/03

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
de higiene e saúde ambiental de 2.ª classe

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador de 28 de Outubro
de 2003, no uso das competências que lhe foram delegadas, nomeou
no cargo de técnico de higiene e saúde ambiental de 2.ª classe, Maria
João Leandro Sousa Silva, candidata classificada no concurso supra
mencionado.
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A interessada deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Novembro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123193

Aviso n.º 39/03

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico superior jurista de 1.ª classe

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 13 de Outubro de 2003, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnico superior
jurista de 1.ª classe, José António Dias Figueiredo, único classificado
no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Outubro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de Ges-
tão de Pessoal por subdelegação de competências, Maria Alexandra
Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123192

Aviso n.º 45/03

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de engenheiro civil assessor

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 15 de Outubro de 2003, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de engenheiro civil
assessor, Mário Armando Martins Duarte, único classificado no con-
curso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Outubro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de Ges-
tão de Pessoal por subdelegação de competências, Maria Alexandra
Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123201

Aviso n.º 52/03

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico profissional de campismo principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Dr. Jorge Nelson
Henriques Queiroz, de 13 de Outubro de 2003, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de técnico profissio-
nal de campismo principal, Mário Vicente de Sousa da Silva Reis, único
classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Outubro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de Ges-
tão de Pessoal por subdelegação de competências, Maria Alexandra
Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123203

Aviso n.º 63/03

Abertura de concurso interno de acesso geral para um
lugar de técnico de contabilidade e administração es-
pecialista principal.

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que por despacho de
28 de Outubro de 2003, do vereador da área administrativa e finan-
ceira por delegação de competências, está aberto pelo prazo de 10
dias úteis, concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico
de contabilidade e administração especialista principal, do quadro do
pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto a
concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde o funcionário está a exercer funções.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as disposi-

ções do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplicação
da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = Avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

AC = avaliação curricular;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifica-
ção dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspondên-
cia dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores
9 pontos � x valores

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica acres-
cem à habilitação-base ou outras acções de formação profissional, com
ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado como for-
mando ou formador e que estejam ligados com a área funcional do
lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data em que ocor-
reu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos em função das exigências do cargo a
desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunicado aos
candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de actas de reuniões do júri do concurso.

8 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal para o efeito, no qual deverá constar o nome do candida-
to, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência (rua e
número, código postal e localidade), número de telefone, data de
nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, referência ao concurso a que se candidata e declaração
em alíneas separadas e sob compromisso de honra da situação precisa
em que se encontra relativamente a cada uma das alíneas do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
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seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente com-
provadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função pú-
blica e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

9 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da Re-
pública, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro do
prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido
até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

10 � A relação de candidatos e a lista de classificação final será
afixada para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão
Municipal de Gestão de Pessoal.

11 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Mu-
nicipal de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

13 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador Firmino Jorge Anjos Pereira.
Vogais suplentes � a directora municipal de obras e equipamen-

tos municipais, Dr.ª Manuela Fernanda Rocha Garrido, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e a
chefe de Divisão Municipal de Gestão de Pessoal, Dr.ª Maria
Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro.

Vogais suplentes � a chefe de Divisão Municipal de Compras e
Aprovisionamento Dr.ª Lurdes Conceição Pereira Coutinho,
e o chefe de Divisão Municipal de Máquinas e Viaturas, enge-
nheiro António Manuel Rocha Santos Silva.

28 de Outubro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de Ges-
tão de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexandra
Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123195

Aviso n.º 64/03

Abertura de concurso interno de acesso geral para um
lugar de técnico superior de serviço social 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho de 3
de Novembro de 2003, do vereador da área administrativa e financeira
por delegação de competências, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior de
serviço social 1.ª classe, do quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto a
concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde o funcionário está a exercer funções.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as disposi-

ções do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 27 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplicação
da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = Avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pondera-
dos os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

AC = avaliação curricular;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifica-
ção dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspondên-
cia dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores
9 pontos � x valores

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica acres-
cem à habilitação-base ou outras acções de formação profissional, com
ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado como for-
mando ou formador e que estejam ligados com a área funcional do
lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data em que ocor-
reu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos em função das exigências do cargo a
desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunicado aos
candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de actas de reuniões do júri do concurso.

8 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal para o efeito, no qual deverá constar o nome do candida-
to, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência (rua e
número, código postal e localidade), número de telefone, data de
nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, referência ao concurso a que se candidata e declaração
em alíneas separadas e sob compromisso de honra da situação precisa
em que se encontra relativamente a cada uma das alíneas do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente com-
provadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função pú-
blica e a classificação de serviço dos últimos três anos.
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Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

9 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da Re-
pública, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro do
prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido
até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

10 � A relação de candidatos e a lista de classificação final será
afixada para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão
Municipal de Gestão de Pessoal.

11 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Mu-
nicipal de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

13 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o director municipal de desenvolvimento e quali-
dade de vida, Dr. Artur Jorge Silva de Sousa Basto.

Vogais suplentes � o director de Departamento Municipal de
Educação, Juventude e Desporto, Dr. José Manuel Carvalho
Ribeiro, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos, e a chefe de Divisão Municipal de Gestão de Pessoal,
Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro.

Vogais suplentes � a chefe de Divisão Municipal de Educação,
Dr.ª Carla Maria Simões Oliveira, e o técnico superior de ser-
viço social principal, Dr. José Álvaro Vasconcelos Santos.

6 de Novembro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123197

Aviso

Torna-se público que por despacho de 4 de Novembro de 2003, do
vereador com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, foi au-
torizada a nomeação em técnica superior de 2.ª classe de Sandra Maria
Mota e Silva, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

6 de Novembro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123198

Aviso

Torna-se público que por despacho de 4 de Novembro de 2003, do
vereador com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, foi au-
torizada a nomeação em engenheiro técnico mecânico de 2.ª classe
de João Carlos Costa Oliveira, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

6 de Novembro de 2003. � A Chefe de Divisão Municipal de
Gestão de Pessoal, por subdelegação de competências, Maria Alexan-
dra Vilar Pimenta Ribeiro. 3000123200

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário da carreira técnica superior para provimento de
um lugar de engenheiro civil de 2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 29 de Setembro de 2003, se encontra aberto pelo prazo de 10
dias úteis, a contar da última publicação do presente aviso no Diário
da República, ou Jornal Oficial, concurso externo de ingresso para
admissão de um estagiário da carreira técnica superior para provimento
de um lugar de engenheiro civil de 2.ª classe do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro.

4 � O local de trabalho é no município de Vila do Porto.
5 � Remuneração e condições de trabalho � o vencimento é o

previsto para o escalão 1, índice 315, da respectiva categoria, de
acordo com o novo sistema retributivo da função pública, actualmen-
te 977,54 euros, e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 6871/
2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3 de Abril.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para apresentação da
candidatura reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � os previstos nas alíneas a) a f) do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � licenciatura em Engenharia Civil.
8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento podendo ser entregues pessoalmente ou remetido pelo correio
através de carta registada com aviso de recepção, expedida até ao
termo do prazo fixado e endereçado à Câmara Municipal de Vila do
Porto, Largo Nossa Senhora da Conceição, 9580 Vila do Porto, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Indicação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número do bilhete de identidade,
data de emissão, validade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número de
telefone, código postal e localidade);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do respectivo
concurso mediante referência do aviso;

c) Declaração sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, da situação em que se encontra relativamente aos requi-
sitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98 de 11 de Julho;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam como
relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais só serão
tidos em conta se devidamente comprovados;

e) As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidos
nos termos da lei.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae actualizado e detalhado, devidamente da-
tado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que
exerce e as exercidas anteriormente e os períodos de dura-
ção a que umas e outras se reportam relevante para o exer-
cício das funções inerentes ao lugar a concurso, bem como a
formação profissional complementar (estágios, especializa-
ções, acções de formação, seminários, etc.);

b) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias exigidas para o lugar a prover;

c) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e cartão de
contribuinte;

d) Os candidatos que já sejam funcionários deverão apresentar
declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se
encontram vinculados, donde conste a natureza do vínculo à
função pública, a categoria que possuem e a respectiva anti-
guidade na carreira e categoria, bem como o tempo de ser-
viço na função pública.

10 � Os métodos de selecção constarão de uma prova teórica de
conhecimentos específicos e oral, com a duração máxima de duas horas,
complementada com a avaliação curricular e entrevista profissional
de selecção.

11 � A prova de conhecimentos será classificada de 0 a 20 valo-
res e versará a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtive-
rem classificação igual ou superior a 9,5 valores.

13 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao de-
sempate nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção bem como o sistema de
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classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas.

15 � A prova de conhecimentos e a entrevista profissional de
selecção será realizada em data, hora e local a indicar oportunamente
e comunicadas em tempo útil aos candidatos.

16 � 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

17 � Em cumprimento do n.º 33 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação
o candidato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.

18 � A publicação da relação de candidatos e da lista de classifica-
ção final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação no átrio da
Câmara Municipal de Vila do Porto.

19 � O estágio deste concurso tem carácter probatório e duração
de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho.

20 � O júri dos concursos terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Nélia Maria Coutinho Figueiredo, vereadora.
Vogais efectivos:

Engenheiro Paulo António Garcia Amaral.
Dr.ª Alcina Tavares Melo, chefe de repartição.

Vogais suplentes:

Maria Goretti Coelho Reis Ricardo, chefe de secção.
Aida Florinda da Silva Ramalho Chermitti, jurista.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

21 � Caso não venha a ser decidida alteração na constituição, do
júri do concurso será também o júri do estágio.

22 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri do
estágio, bem como homologação, publicação, reclamação e recurso
de resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

23 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório do
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o mes-
mo, e sempre que possível, os resultados de formação profissional,
ficando o provimento a titulo definitivo na categoria de técnico su-
perior de 2.ª classe (engenheiro civil) condicionado à realização do
estágio com classificação não inferior a Bom (14 valores).

3 de Outubro de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto da Silva
Costa. 1000242849

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso
Abertura de concurso externo para admissão

de um lugar de chefe de secção

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Outubro de 2003, se encontra aberto concurso externo para
admissão de um lugar de chefe de secção, o qual se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

a) Categoria � chefe de secção.
Carreira � chefe de secção.
Área funcional � Departamento de Administração e Finanças.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de Santo

António.
Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano.
b) Composição do júri:

Presidente � Dr. Orlandino Rosa, director de departamento.
Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Rita Costa, chefe de divisão.
Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.

Vogais suplentes:

Dr. Manuel José dos Mártires Rodrigues, vereador.
Dr. Francisco Leiria Sabino, técnico superior.

O primeiro vogal substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

c) Métodos de selecção � avaliação curricular (com ponderação
geral de 50%) � habilitação académica de base (com ponderação de
25%); formação profissional (com ponderação de 25%); experiência
profissional (com ponderação de 25%); classificação de serviço (com
ponderação de 25%).

Prova oral de conhecimentos (com ponderação geral de 50%) �
natureza: teórica; forma: oral; duração mínima: 10 minutos, pontua-
da de 0 a 20 valores, terá carácter eliminatória caso a classificação
seja inferior a 9,5 valores.

d) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da prova oral de conhecimentos, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

e) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Munici-
pal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias úteis.
Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve

ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo constar os
seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo de que o concorrente reúne os requi-
sitos legalmente exigidos para o provimento do lugar posto a
concurso (os referidos no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro);

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

f) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António.

Nota. � 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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues. 1000242877

Aviso

Abertura de concurso externo para provimento de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe � animação
cultural.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Maio de 2003, se encontra aberto concurso externo para pro-
vimento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe, o qual se
rege pelas seguintes cláusulas:

a) Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � certificado de qualificação profissional de nível III e
ou 12.º ano de escolaridade.

b) Remuneração � índice 195 da escala salarial da função pública;
Condições de trabalho:

Dias de laboração � segunda-feira a sexta-feira;
Duração do horário de trabalho � trinta e cinco horas sema-

nais;
Descanso semanal � sábado e domingo.
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c) Conteúdo funcional do lugar a prover � o constante no Despa-
cho n.º 1/90, de 27 de Janeiro.

d) Categoria � técnico profissional de 2.ª classe.
Carreira � técnico profissional.
Área funcional � técnico profissional.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão da Cultura, Juven-

tude e Educação.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de Santo

António.
Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano.
e) Composição do júri:

Presidente � professor António Francisco, director departa-
mento.

Vogais efectivos:

Dr. Manuel José Rodrigues, vereador.
Dr.ª Carla Nobre, técnica superior.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Rita Costa, chefe de divisão.
Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.

O primeiro vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

f) Métodos de selecção:

Prova oral de conhecimentos (com ponderação de 50%), ava-
liação curricular (com ponderação de 50%).

g) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da prova de conhecimentos, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

h) O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores e
resultará de média aritmética ponderada das classificações obtidas em
cada um.

i) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Munici-
pal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias.
Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve

ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo constar os
seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas,
da situação precisa em que se encontra relativamente aos re-
quisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias do concor-
rente;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

j) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifica-
ção final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António.

Nota. � 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 profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues. 1000242875

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do vice-

-presidente, datado de 11 de Setembro de 2003, foram nomeados para
os lugares de motoristas de pesados, cujo concurso foi aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 158, de 11 de Julho
de 2003, os seguintes candidatos:

Luís Manuel Gonçalves Feliciano.
Luís Manuel Rosa Salas.
Carlos Manuel Fernandes da Palma.
Manuel José Guerreiro Teresa.

Esta nomeação produz efeitos desde dia 1 de Outubro de 2003 por
urgente conveniência de serviço.

30 de Setembro de 2003. � Por subdelegação de competências, a
Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita
de Almeida Costa. 1000242880

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do vice-

-presidente, datado de 11 de Setembro de 2003, foram nomeados para
os lugares de auxiliar de serviços gerais, cujo concurso foi aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 158, de 11 de
Julho de 2003, os seguintes candidatos:

Domingos José da Costa Segura.
Carlos Alberto Raimundo Viegas.
António Manuel Leal.

Esta nomeação produz efeitos desde dia 1 de Outubro de 2003 por
urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

1 de Outubro de 2003. � A Chefe da Divisão de Assuntos Jurídi-
cos e Recursos Humanos, Ana Rita de Almeida Costa. 1000242878

Aviso
Anulação do concurso externo para provimento de três

lugares de operário qualificado � pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do vice-
-presidente, datado de 29 de Setembro de 2003, foi anulado o con-
curso externo para provimento de três lugares de operário qualifica-
do � pedreiro, por motivos de reestruturação dos serviços desta
Câmara Municipal e contenção orçamental.

2 de Outubro de 2003. � Por subdelegação de competências, a Chefe
da Divisão de Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, Ana Rita de
Almeida Costa. 1000242882

JUNTA DE FREGUESIA DE PALMELA

Aviso
Nomeação

Torna-se público, para os devidos efeitos que, por deliberação da
Junta de Freguesia, de 10 de Novembro de 2003, foi nomeado para o
lugar de cantoneiro de arruamentos o candidato Márcio Joel Carva-
lho Mendes, cujo aviso de abertura foi publicado na 3.ª série, n.º 231,
de 6 de Outubro de 2003.

Deve o mesmo tomar posse no referido lugar, no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso. (Não carece de vis-
to do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

11 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, João Gabriel
da Conceição Batista. 1000242881

JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRINHA

Edital
Brasão, bandeira e selo

Manuel Santos Pimentel, presidente da Junta de Freguesia de Ribeiri-
nha, do município de Lajes do Pico:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Ribeirinha, do município de Lajes do Pico, tendo em conta
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o parecer emitido em 17 de Junho de 2003, pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabeleci-
do, 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 31 de Outubro de 2003:

Brasão � escudo de prata, com uma banda ondada de azul e pra-
ta de três tiras, acompanhada em chefe de um ferro de enxada
de vermelho e, em campanha, de um martelo de vermelho,
realçado de ouro e posto em pala. Coroa mural de prata de
três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «RIBEIRI-
NHA � LAJES do PICO».

Bandeira � esquartelada de vermelho e branco. Cordão e borlas
de prata e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Ribeirinha � Lajes do Pico».

3 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, Manuel Santos
Pimentel. 1000242850

JUNTA DE FREGUESIA DA SÉ � FARO

Aviso n.º 3/2003

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo e de um lugar de auxili-
ar dos serviços gerais.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade em-
pregadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação, para efeitos do dispos-
to no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público, nos termos do disposto nos artigos 1.º, n.º 1 do 4.º e 6.º, todos
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que por despacho do pre-
sidente da Junta de Freguesia da Sé � Faro, de 31 de Outubro de 2003
e em conformidade com a deliberação desta Junta de Freguesia de 28
de Outubro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso com vista ao provimento dos
seguintes lugares vagos existentes no quadro de pessoal desta Junta de
Freguesia:

Um lugar na categoria de auxiliar administrativo;
Um lugar na categoria de auxiliar dos serviços gerais, ambas da

carreira auxiliar.

1 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto no
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, Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa, exclusivamen-
te, o provimento de um lugar vago na categoria de auxiliar adminis-
trativo e um lugar vago na categoria de auxiliar dos serviços gerais,
esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Remuneração base � a correspondente ao escalão 1 (índice
125), anexo ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Local de trabalho � Junta de Freguesia da Sé � Faro.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

6 � Habilitações literárias exigidas � escolaridade obrigatória.
7 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e

entrevista profissional de selecção.
7.1 � A classificação final (CF) será resultante da seguinte fórmu-

la, atribuindo-se a cada uma das provas 0 a 20 valores:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

PC = a prova de conhecimentos será de natureza teórica e for-
ma escrita, com a duração de 90 minutos e versará sobre os
seguintes assuntos:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

EPS = a entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando
os seguintes factores:

A � conhecimento da função e capacidade de relaciona-
mento;

B � interesse e motivação profissional.

Cada factor é valorado de 1 a 10, num total de 20 valores, sendo
a classificação da entrevista o resultado da aplicação da se-
guinte fórmula:

EPS = A + B

8 � Os critérios de ponderação da prova prática de conhecimen-
tos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Requisitos gerais de admissão � o preenchimento dos requisi-
tos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Junta de Freguesia da Sé � Faro, podendo ser remetido por
correio, com aviso de recepção, para Junta de Freguesia da Sé � Faro,
Rua de Reitor Teixeira Guedes, 8000-423 Faro, ou entregue pessoal-
mente na secretaria.

10.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigato-
riamente:

a) Identificação completa � nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, nacionalidade, data de nascimento, número, local
e data de emissão do bilhete de identidade, número fiscal de
contribuinte, morada, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-

das da situação precisa em que se encontram relativamente
aos requisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do pon-
to n.º 9 deste aviso, no caso de não apresentarem os do-
cumentos comprovativos daqueles requisitos.

10.2 � Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão,
obrigatoriamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literá-
rias;

b) Curriculum vitae actualizado;
c) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Joaquim Eduardo Gonçalves Teixeira.
1.º vogal efectivo � Fernando Dourado de Almeida.
2.º vogal efectivo � Maria de Lurdes Sousa Cunha da Silva.
1.º vogal suplente � Augusto José Gomes Martins.
2.º vogal suplente � Sandra Isabel dos Santos da Costa e Espada.

12 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de classi-
ficação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas na Jun-
ta de Freguesia da Sé � Faro, sita na Rua de Reitor Teixeira Guedes,
8000-423 Faro.

31 de Outubro de 2003. � O Presidente da Junta, Joaquim Eduardo
Gonçalves Teixeira. 1000242888
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JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE ANTA

Aviso

1 � Nos termos do disposto no 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, faz-se público que, por meu despacho de 6 de Novembro
de 2003, se encontra aberto concurso externo para admissão de um
auxiliar administrativo, para ingresso em carreira do grupo de pessoal
auxiliar, tendo em vista o preenchimento de um lugar vago do quadro
desta Junta de Freguesia.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento da vaga referida, caducando com o respectivo pre-
enchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho; 265/88, de 28 de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro;
248/85, de 15 de Julho; 247/87, de 17 de Junho; 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro; 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, e com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os

407/91, de 17 de Outubro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de
Julho.

4 � Conteúdo funcional � de acordo com o previsto no Despa-
cho n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de
Abril de 1989.

5 � Remuneração e condições de trabalho:

a) Para o concurso a remuneração estará de acordo com o pre-
visto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro;

b) As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração lo-
cal.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ou seja:

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 da vacinação obri-
gatória.

6.2 � Requisitos especiais � os candidatos deverão possuir como
habilitação e escolaridade mínima obrigatória.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � 10 dias úteis contados a partir da data da publica-

ção do presente aviso no Diário da República.
7.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas mediante

requerimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia Anta, po-
dendo ser entregue directamente na secretaria da referida Junta, ou
remetido pelo correio, registado, expedido até ao termo do prazo
fixado, para Junta de Freguesia da Vila de Anta, Rua do Passal, 1,
4500-056 Anta, nele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência comple-
ta, código postal, telefone (se o tiver) e situação militar);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao lugar que se candidata, com identificação do

respectivo concurso, com alusão ao número, série e data de
publicação no Diário da República em que foi publicado este
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou constituí-
rem motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente
comprovadas.

7.3 � Os requerimento de admissão deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-

bilitações literárias ou fotocópia simples conferida pelos
serviços competentes;

c) Documentos comprovativos das habilitações profissionais
(acções de formação, estágios, seminários, etc.);

d) Documentos comprovativos de que reúnem os requisitos
referidos no ponto 6 do presente aviso.

7.4 � Não é exigida a apresentação de documentação referida nas
alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 6 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um desses requisitos.

7.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

7.6 � A falta dos documentos que devem acompanhar o requeri-
mento de admissão ao 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.

7.7 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da docu-
mentação comprovativa das suas declarações.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso, será, nos termos dos artigos 19.º, 20.º e 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os seguintes:

8.1 � Prova de conhecimentos, com carácter eliminatório.
8.2 � Entrevista profissional de selecção.
8.3 � A prova de conhecimentos, terá carácter eliminatório, sendo

adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a
9,5 valores.

8.5 � A prova de conhecimentos será escrita, de natureza teórica,
com a duração de duas horas e versará sobre a seguinte matéria, a qual
constitui o respectivo programa de prova por mim aprovado:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, e Decreto-
-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezembro, de 16 de Janeiro;

Regime jurídico de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Matéria específica � a prova será classificada na escala de 0 a
20 valores, bem como, a classificação final dos candidatos,
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � O local, a data e hora da realização dos métodos de selecção
serão a devido tempo comunicados por ofício registado a todos os
candidatos.

10 � Os critérios da apreciação e ponderação, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos, sempre que solicitadas.

11 � As listas de candidatos e de classificação final serão publici-
tadas, nos termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º, 38.º, 39.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Júri do concurso � o júri deste concurso, terá a seguinte com-
posição, caso não venha a ser decidida a revisão da sua constituição:

Presidente � Napoleão Soares Pereira Guerra, presidente da Junta.
Vogais efectivos � Fernando Gomes Fernandes, secretário, e

Manuel Vieira da Rocha, tesoureiro.
Vogais suplentes � António Soares dos Santos, 1.º vogal, e

Manuel Carlos Ferreira Reis, 2.º vogal.
Vogal substituto do presidente � Manuel Carlos Ferreira Reis,

2.º vogal.

Os candidatos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%,
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 13 de Dezembro, têm
preferência em igualdade de classificação, nos termos do disposto do
n.º 3 do artigo daquele diploma, devendo os mesmos para efeitos de
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admissão ao concurso, declarar no requerimento, sob compromisso
de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim
como os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de
selecção.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

7 de Novembro de 2003. � O Presidente da Junta, Napoleão Soares
Pereira Guerra. 1000242861

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 6/2003

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração em reunião realizada a 31 de Outubro de

2003, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, conjugado com o artigo 5.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 400/
91, de 17 de Outubro, foi requisitado por um ano o tesoureiro Antó-
nio Esteves da Silva do quadro da Câmara Municipal da Covilhã, por
forma a dotar os Serviços Municipalizados do Recursos Humanos in-
dispensáveis ao seu bom e regular funcionamento a partir de 1 de
Novembro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � O Director-Delegado, Leopoldo
Soares Santos. 1000242872

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 257, de 6
de Novembro de 2003, a p. 23 830, foi publicado com inexactidão a
data do fecho do aviso da Câmara Municipal da Marinha Grande, pelo
que onde se lê «14 de Abril de 2003.» deve ler-se «14 de Outubro de
2003.». 3000123082
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO O LAR FAMILIAR

Sede: Ângulo das ruas de Gonçalo Cristóvão, 140, 1.º, direito,
e Bonjardim, 756, 4000 Porto

Contribuinte n.º 500390738.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Usando da faculdade que me é conferida pelo estatuto e regulamen-
to, convoco os Srs. Associados a reunirem em assembleia geral ordi-
nária no dia 30 do mês de Dezembro do corrente ano, pelas 20 horas
e 30 minutos, na sede desta Cooperativa, sita na Rua do Bonjardim,
756, Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:

Discussão e votação do orçamento ordinário da receita e des-
pesa para o ano de 2004.

Não comparecendo a esta assembleia a maioria legal de sócios, desde
já ficam convocados para nova reunião que terá lugar sessenta minu-
tos depois da hora marcada no mesmo local e para o referido fim,
funcionando então a assembleia com qualquer número de sócios pre-
sentes.

17 de Novembro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral,
José Álvaro de Melo Ferreira Marques. 3000123417

AVISOS

SPEL � SERVIÇOS AUTO, S. A.

Sede social: lugar do Espido, freguesia
e concelho da Maia

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 5912.

Pessoa colectiva n.º 503495441.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, avisam-se os accionistas e credores da sociedade
que em assembleia geral extraordinária realizada no passado dia 14 de
Novembro de 2003 foi aprovado o projecto de fusão em que esta
sociedade é interveniente.

Avisam-se ainda os credores da sociedade, nos termos e para os
efeitos do n.º 2 do referido artigo 107.º do mesmo diploma legal, do
seu direito de deduzir oposição judicial à fusão com fundamento no
prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos, no prazo
de 30 dias a contar da última das publicações deste anúncio.

17 de Novembro de 2003. � O Conselho de Administração: (As-
sinaturas ilegíveis.) 3000123495

SOLFIM, S. G. P. S., S. A.

Sede: Melados, Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira sob o n.º 2023.

Pessoa colectiva n.º 501603760.

FINANCIM � FINANCIAMENTOS
MOBILIÁRIOS, S. G. P. S., S. A.

Sede: Melados, Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira

Capital social: € 30 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira sob o n.º 2276.

Pessoa colectiva n.º 501811206.

Aviso

Aprovação do projecto de cisão-fusão

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 dos artigos 107.º e 120.º do
Código das Sociedades Comerciais, e para os devidos efeitos, infor-
mam-se todos os accionistas e credores sociais das sociedades acima
identificadas que foram averbadas ao registo do projecto de cisão-fusão
as deliberações tomadas em assembleia geral, de cada um das socieda-
des, realizadas em 15 de Novembro do corrente ano, e nas quais foi
aprovado por unanimidade o referido projecto de cisão-fusão, nos
termos do qual vai ser destacado parte do património da sociedade
SOLFIM, S. G. P. S., S. A., que vai ser integrado por fusão no patri-
mónio da sociedade FINANCIM � Financiamentos Mobiliários,
S. G. P. S., S. A.

De acordo com o disposto no artigo 107.º conjugado com o arti-
go 120.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais, os credores das
sociedades intervenientes poderão deduzir oposição judicial à cisão-
-fusão, pelos créditos anteriores a esta publicação, com fundamento
no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos, no prazo
de 30 dias a contar da última das publicações ordenadas no n.º 1 do
mencionado artigo.

Mais se informa que se aplica igualmente o artigo 122.º do men-
cionado Código, sendo que o património da sociedade incorporante
responde solidariamente perante os credores da sociedade a cindir, até
ao limite dos valores transferidos.

17 de Novembro de 2003. � Pela SOLFIM, S. G. P. S., S. A., o
Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � Pela
FINANCIM � Financiamentos Mobiliários, S. G. P. S., S. A., o Con-
selho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000123506

DIVERSOS

VRS � VILA REAL SOCIAL, HABITAÇÃO
E TRANSPORTES, E. M.

Certifico, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto, que de fl. 89 v.º a fl. 91 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 50 no notariado privativo da Câmara Mu-
nicipal de Vila Real, a cargo de Eduardo Luís Varela Rodrigues, notá-
rio privativo da Câmara Municipal de Vila Real, se encontra exarada
a escritura de criação, pelo município de Vila Real, de uma empresa
municipal de capitais maioritariamente públicos, com a denominação
de VRS � Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.,
abreviadamente designada VRS, E. M., cujo conteúdo e, bem assim,
os respectivos estatutos a seguir se reproduzem:

Escritura de constituição de empresa municipal

Aos 28 dias de Outubro de 2003, nesta cidade de Vila Real, edifício
dos Paços do Município e Departamento Administrativo e Financei-
ro da Câmara Municipal de Vila Real, perante mim, Eduardo Luís Varela
Rodrigues, director do referido Departamento e notário privativo do
município de Vila Real, compareceu como outorgante Manuel do
Nascimento Martins, casado, residente em Vila Real, que nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, outorga nesta escritura em representação do município de Vila
Real, pessoa colectiva n.º 680003118, adiante também designada por
Câmara Municipal de Vila Real, da qual é presidente.

Verifiquei a identidade, qualidade e suficiência de poderes do
outorgante para este acto por meu conhecimento pessoal.
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E pelo outorgante foi dito:
Que, nos termos das deliberações da Câmara Municipal de Vila Real

de 25 de Junho de 2003 e da Assembleia Municipal de Vila Real de
19 de Setembro de 2003, pela presente escritura, de acordo com a
alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Agosto,
alterada e republicada pela Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo
com os artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é consti-
tuída a empresa municipal denominada de Vila Real Social, Habitação
e Transportes, E. M., adiante abreviadamente designada por VRS,
Habitação e Transportes, E. M., pessoa colectiva identificada pelo
n.º P506376745, com sede em Vila Real.

Que a VRS, Habitação e Transportes, E. M., tem por objecto a
promoção de habitação social no município de Vila Real, a gestão
social, patrimonial e financeira do património habitacional ou outros
equipamentos e ou espaços, e gestão do serviço público de transporte
colectivo de passageiros na área do município, bem como gestão do
estacionamento tarifado não concessionado.

Que o capital da empresa municipal é de € 7 256 500, integral-
mente subscrito realizado pelo município, dos quais € 7 028 640,58,
realizados em espécie, valor resultante de um activo de € 12 929
781,80 e de um passivo de € 5 901 141,42 e € 227 859,42 realizados
em dinheiro até 31 de Dezembro de 2003, nos termos do disposto na
Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, através da afectação dos imóveis
referentes ao parque de habitação social e ao aeródromo, descritos no
relatório do revisor oficial de contas.

Que aos referidos imóveis foi atribuído o valor de € 12 929 781,80
no relatório exigido pelo artigo 8.º da citada Lei n.º 58/98, de 18 de
Agosto, do qual consta a descrição dos bens e a especificação dos
respectivos valores, que aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais e de que se arquiva um exemplar;

Que a VRS, Habitação e Transportes, E. M., reger-se-á pela men-
cionada Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, pelos estatutos aprovados
nas reuniões da Câmara Municipal de Vila Real de 25 de Junho de
2003 e da Assembleia Municipal de Vila Real de 19 de Setembro de
2003, em cumprimento do disposto no citado diploma legal, de que
me apresentou e arquivo um exemplar, como documento complemen-
tar, nos termos do artigo 64.º do Código do Notariado (Decreto-Lei
n.º 207/95, de 14 de Agosto) que já leu e declara conhecer e aceitar
integralmente, o que fica a fazer parte integrante desta escritura e,
subsidiariamente, pelo regime das empresas públicas e, no que neste
não estiver especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às so-
ciedades comerciais;

Assim o disse e outorgou.
Foi exibido o certificado de admissibilidade de firma da Vila Real

Social, Habitação e Transportes, E. M., emitido em 10 de Outubro de
2003 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

A empresa municipal é portadora do cartão provisório de identifi-
cação de pessoa colectiva e entidade equiparada P506376745, emiti-
do em 13 de Outubro de 2003.

Arquivo no maço de documentos respeitante a este acto:
a) Estudo técnico e económico-financeiro da criação da VRS, Ha-

bitação e Transportes, E. M.;
b) Fotocópia dos estatutos da Vila Real Social, Habitação e Trans-

portes, E. M., como documento complementar;
c) Relatório do revisor oficial de contas;
d) Certidões da Conservatória do Registo Predial de Vila Real;
e) Relatório de avaliação de imóveis;
f) Certificado de admissibilidade de firma e cartão provisório de

identificação de pessoa colectiva.
Esta escritura vai ser assinada pelo outorgante e por mim notário

depois de lida em voz alta e explicado o seu conteúdo ao outorgante,
com a advertência especial da obrigatoriedade do registo deste acto
no prazo de três meses, depois de concluídas as formalidades legais
previstas no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

Não são devidos emolumentos nem imposto de selo por deles estar
isenta a Câmara Municipal.

Estatutos da VRS � Vila Real Social, Habitação
e Transportes, E. M.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação social e natureza

1 � A empresa adopta a denominação de Vila Real Social, Habi-
tação e Transportes, E. M.

2 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., é uma
empresa pública municipal, criada pela Assembleia Municipal de Vila
Real, sob proposta da Câmara Municipal, dotada de autonomia admi-
nistrativa, financeira e patrimonial, e constituída nos termos da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto.

ARTIGO 2.º

Regime e duração

1 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., rege-se
pelas normas legais aplicáveis às empresas municipais e pelos presen-
tes estatutos.

2 � A empresa durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e representação

1 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., tem a sua
sede na Rua de Alexandre Herculano, em Vila Real.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho.

3 � Por deliberação do conselho de administração, a Vila Real
Social, Habitação e Transportes, E. M., pode estabelecer ou encerrar
filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra forma de re-
presentação que entenda conveniente.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., tem como
objecto social principal a promoção de habitação social no município
de Vila Real, a gestão social, patrimonial e financeira do património
habitacional ou outros equipamentos e ou espaços e gestão do serviço
público de transporte colectivo de passageiros na área do município,
bem como gestão do estacionamento tarifado não concessionado.

2 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., pode
exercer, acessoriamente, actividades relacionadas com o seu objecto
principal, designadamente actividades complementares ou subsidiárias
da promoção da habitação de custos controlados, nomeadamente aqui-
sição, permuta e venda de imóveis, bem como a gestão de equipa-
mentos e de áreas de utilidade pública, podendo, ainda, exercer acti-
vidades complementares ou subsidiárias da exploração de transporte
colectivo de passageiros, designadamente o transporte escolar.

3 � No âmbito da exploração do transporte colectivo de passa-
geiros, a Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., mediante
autorização expressa da Câmara de Vila Real, pode associar-se com
outras entidades jurídicas, públicas ou privadas, incluindo entidades
municipais, intermunicipais e regionais, podendo exercer actividade
noutros concelhos de Portugal e participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios, associações em participação e
em sociedades, bem como adquirir e alienar participações no capital
de outras empresas, ainda que reguladas por leis especiais.

ARTIGO 5.º

Atribuições

Na prossecução dos seus objectivos, a Vila Real Social, Habitação e
Transportes, E. M., tem as seguintes atribuições:

a) Promover a gestão integrada e participada do parque habitacio-
nal propriedade da Câmara Municipal de Vila Real;

b) Promover a execução do programa especial de realojamento no
âmbito de contrato-programa contratado com a Câmara Municipal
de Vila Real, ou outros programas habitacionais, promovendo a cons-
trução ou aquisição (construindo ou adquirindo) de habitações de cus-
tos controlados, respectivas infra-estruturas urbanísticas e equipamen-
tos de apoio, bem como promovendo a respectiva atribuição;

c) Assegurar a manutenção do património habitacional da Câmara
Municipal de Vila Real, bem como a dos respectivos espaços exte-
riores que vierem a ser definidos;

d) Promover uma adequada administração patrimonial e social,
designadamente organizando e mantendo actualizado o cadastro de
bens imóveis e uma base de dados relativa aos residentes;

e) Promover acções de cobrança de rendas dos fogos municipais
que integram o património referido na alínea a), procedendo a res-
pectivas actualizações;

f) Fixar as rendas e os valores de venda dos fogos construídos ou
adquiridos pelo município de Vila Real ao abrigo de programas
habitacionais, de acordo com legislação em vigor;

g) Promover as acções de formação e informação junto dos resi-
dentes nos fogos municipais;
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h) Promover a execução de obras de conservação e reabilitação,
nas habitações, edifícios e em espaços exteriores dos conjuntos
habitacionais;

i) Elaborar estudos e projectos relacionados com o seu objecto
social;

j) Assegurar a execução dos diversos programas habitacionais con-
cretizados por acordos celebrados entre a Câmara Municipal de Vila
Real e a administração central, nomeadamente os Programas RECRIA,
RECRIPH, REABITA, IORU e outros;

k) Apoiar a construção e a aquisição de habitações de custos con-
trolados no âmbito do Programa PER Famílias e Habitação Jovem;

l) Celebrar com as cooperativas de habitação de Vila Real protoco-
los de aquisição de habitação de custos controlados, por estas
construídas, bem como celebrar protocolos de prestação de serviços;

m) Assegurar a prestação eficaz do serviço público de transporte
colectivo de passageiros dentro da área do município de Vila Real;

n) Assegurar a colocação de sinalização indicativa dos locais de
entrada e saída de passageiros utentes da Vila Real Social, Habitação
e Transportes, E. M., a instalação de abrigos de passageiros destina-
dos aos mesmos utentes, bem como a colocação do mobiliário urbano
publicitário necessário;

o) Criar, administrar e extinguir os parques de estacionamento
dentro da área do município de Vila Real, em função dos objectivos
prosseguidos pela Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.;

Exercer os demais actos necessários à correcta prossecução das suas
atribuições gerais e específicas.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 6.º

Capital estatutário

1 � O capital da Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.,
subscrito e realizado pela Câmara Municipal de Vila Real, é de
€ 7 256 500, dos quais € 7 028 640,58 realizados em espécie e
€ 227 859,42 realizados em dinheiro até 31 de Dezembro de 2003.

2 � O capital da empresa pode vir a ser aumentado por novas
dotações e entradas patrimoniais ou mediante incorporação de reservas.

3 � As alterações de capital dependem da autorização da Câmara
Municipal de Vila Real.

ARTIGO 7.º

Operações financeiras

1 � Mediante deliberação do conselho de administração, a Vila
Real Social, Habitação e Transportes, E. M., poderá realizar todas as
operações financeiras permitidas por lei.

2 � A celebração de empréstimos de médio e longo prazo exigem
autorização da Câmara Municipal de Vila Real.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único;
c) O conselho geral.

ARTIGO 9.º

Mandato e substituição dos membros dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais, os quais poderão
ser reeleitos, é coincidente com o dos titulares dos órgãos da Câmara
Municipal de Vila Real, sem prejuízo dos actos de exoneração e da
continuação de funções ate efectiva substituição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades.

3 � Os membros dos órgãos sociais cujo mandato terminar antes
de decorrido o período para o qual foram designados, por morte,

impossibilidade, renúncia, destituição ou perda de direitos ou de fun-
ções indispensáveis à representação que exercem, serão substituídos.

4 � Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o
exercício das respectivas funções, os membros impedidos podem ser
substituídos enquanto durar o impedimento.

5 � Nos casos de substituição definitiva ou temporária, substituto
é designado pela mesma forma que tiver sido designado o substituído
e cessa funções no período em que este cessava, excepto na substitui-
ção temporária, que cessa quando o substituído regressar ao exercício
de funções.

SECÇÃO I

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição e regime do conselho de administração

1 � A administração e representação da Vila Real Social, Habita-
ção e Transportes, E. M., será exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por um presidente e dois vogais, designados pela
Câmara Municipal de Vila Real.

2 � A exoneração dos membros do conselho de administração
compete à Câmara Municipal de Vila Real.

ARTIGO 11.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração praticar todos os ac-
tos relacionados com a prossecução do objecto social que, por dispo-
sição legal ou estatutária, não pertençam a outros órgãos da empresa
e, designadamente:

a) Gerir a empresa praticando todos os actos e operações relativos
ao objecto social;

b) Administrar o seu património;
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis ou imóveis;
d) Estudar e emitir parecer sobre matérias que a Câmara Municipal

de Vila Real entenda dever submeter-se, no âmbito das suas atribui-
ções e competências;

e) Elaborar e aprovar os planos de actividades e os orçamentos
anuais e plurianuais;

f) Elaborar anualmente o relatório de gestão das demonstrações
económicas e financeiras;

g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e
as normas do seu funcionamento interno, designadamente em maté-
ria de pessoal e da sua remuneração;

h) Promover a contratação de pessoal;
i) Propor à Câmara Municipal de Vila Real a aprovação de rendas,

preços e tarifas a praticar;
j) Apresentar propostas à Câmara Municipal de Vila Real sobre as

matérias, legal e estatutariamente, sujeitas a aprovação desta;
k) Contrair empréstimos, angariar financiamentos e realizar outro

tipo de operações, tendo em vista a prossecução do seu objecto e de
acordo com os limites legais e estatutários;

l) Efectivar a amortização, reintegração de bens e a reavaliação do
património imobilizado, bem como a constituição de provisões;

m) Exercer poder disciplinar e directivo;
n) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,

incluindo o de substabelecer:
o) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da empresa;
p) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pela lei, esta-

tutos, regulamentos e pela Câmara Municipal de Vila Real.
O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos seus

membros algumas das suas competências, definindo em acta os limi-
tes e as condições do seu exercício.

ARTIGO 12.º

Competência do presidente

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do conselho de administração e

superintender os serviços e a orientação geral das actividades da em-
presa;

b) Representar a empresa em juízo e fora dele;
c) Convocar e presidir a reuniões de conselho de administração;
d) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os seus

termos e condições;
e) Providenciar pela correcta legalidade e execução das delibera-

ções;
f) Desempenhar as demais competências estabelecidas nestes esta-

tutos e nos regulamentos internos.
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2 � Nas suas faltas e impedimentos o presidente será substituído
pelo membro do conselho de administração por si designado ou, na
falta de designação, pelo membro do conselho de administração mais
idoso.

3 � O presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 13.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração reúne-se ordinariamente, pelo
menos quinzenalmente, e extraordinariamente sempre que o presi-
dente o convoque ou a maioria dos seus membros o requeira.

2 � As reuniões terão lugar na sede, sempre que outro lugar não
conste da convocatória.

3 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente que será válida unicamente para essa reunião.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente ou representada a maioria dos seus membros.

5 � As deliberações do órgão são tomadas por maioria simples de
votos dos membros presentes ou representados.

6 � De todas as reuniões do conselho de administração serão la-
vradas actas em livro próprio e assinadas pelos respectivos membros
presentes.

ARTIGO 14.º

Vinculação da empresa

A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., obriga-se
mediante a assinatura:

b) De dois administradores, sendo um deles o presidente ou quem o
substituir;

c) De um só administrador, desde que o conselho de administração
nele tenha delegado poderes suficientes e, sempre, dentro dos limites
dessa delegação;

d) De um ou mais mandatários, em conformidade com os respec-
tivos instrumentos de mandato.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 15.º

Fiscal único � Nomeação e competência

A fiscalização da empresa é exercida por um revisor oficial de
contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas, nomeado
pela Câmara Municipal de Vila Real, mediante proposta do seu presi-
dente, que procederá à revisão legal das contas, e a quem compete:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa, ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Vila Real in-
formação sobre a situação económica e financeira da empresa;

f) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto de interesse para a
empresa, a solicitação do conselho de administração;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias
a receber pela empresa;

i) Emitir a certificação legal de contas.

SECÇÃO III

Conselho geral

ARTIGO 16.º

Composição e funcionamento

1 � O conselho geral será constituído por representantes do mu-
nicípio, por representantes de entidades ou organizações directamen-
te relacionadas com a actividade desenvolvida pela empresa e por
representantes dos utentes, indicados pela Câmara Municipal de Vila
Real, nos termos a prever no respectivo regimento.

2 � O conselho geral reúne sempre que convocado pelo seu pre-
sidente com, pelo menos, 15 dias de antecedência e, pelo menos, uma
vez por ano.

3 � Os membros do conselho de administração poderão, se assim o
entenderem, participar e intervir nas reuniões do conselho geral, mas
sem direito de voto.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Compete ao conselho geral:
a) Elaborar e aprovar o respectivo regimento;
b) Eleger a mesa;
c) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a em-

presa, podendo emitir os pareceres ou recomendações que entender
por convenientes.

2 � O conselho geral poderá solicitar ao conselho de administra-
ção os elementos de informação necessários ao desempenho das suas
funções.

3 � Os pareceres e recomendações do conselho geral não são
vinculativos.

CAPÍTULO IV

Poderes de superintendência

ARTIGO 18.º

Poderes de superintendência da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Vila Real exerce os seguintes poderes de
superintendência sobre a Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de adminis-
tração;

b) Autorizar alterações estatutárias;
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
d) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas do

exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o do
fiscal único;

e) Aprovar as rendas, preços e tarifas, sob proposta do conselho
de administração;

f) Autorizar a aquisição e a alienação de participações no capital
de sociedades;

g) Autorizar a contratação de empréstimos de médio e longo prazo;
h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de

administração;
i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcio-

namento da empresa;
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a em-

presa, podendo emitir as recomendações que considerar convenientes;
k) Autorizar a aquisição, transmissão e constituição de direitos re-

lativos aos seus imóveis;
l) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela lei ou pe-

los estatutos.

CAPÍTULO V

Gestão financeira e patrimonial

ARTIGO 19.º

Património

1 � Constitui património da Vila Real Social, Habitação e Trans-
portes, E. M., o universo de bens e direitos recebidos ou adquiridos
para ou no exercício da sua actividade.

2 � A empresa pode dispor dos bens que integram o seu patrimó-
nio nos termos da lei e dos presentes estatutos.

3 � A Câmara Municipal de Vila Real transferirá para a empresa
os bens e valores necessários para o regular desenvolvimento das suas
competências e atribuições, tendo em vista a prossecução do seu ob-
jecto social.

4 � É vedado à empresa a contratação de empréstimos a favor da
Câmara Municipal de Vila Real e a intervenção como garante de
empréstimos ou outras dívidas da mesma.

ARTIGO 20.º

Receitas

Constituem receitas da Vila Real Social Habitação e Transportes, E. M.:
a) As rendas provenientes do património habitacional da Câmara

Municipal de Vila Real;
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b) As provenientes da sua actividade;
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhe sejam desti-

nados;
d) O produto da alienação ou oneração de bens próprios;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contratação de empréstimos a curto, médio e lon-

go prazo, bem como a emissão de obrigações;
g) Quaisquer outros que por lei ou contrato venha a perceber.

ARTIGO 21.º

Reservas

1 � A Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., deve
constituir as seguintes reservas, sem prejuízo de outras que, decidindo
sobre aplicação de resultados a Câmara Municipal delibere:

a) Reserva legal;
b) Reserva para fins sociais.
2 � A reserva legal nunca será inferior a um valor anual de 10%

do resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária à
cobertura de prejuízos transitados.

3 � A reserva para fins sociais, que será estabelecida pelo conse-
lho de administração, num valor nunca inferior a 5% do resultado de
exercício, destinar-se-á à prestação de auxílio em casos de emergên-
cia social, a atribuir mediante parecer favorável da Câmara Municipal
de Vila Real.

ARTIGO 22.º

Princípios de gestão

A gestão da Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., deve
articular-se com os objectivos prosseguidos pelo município de Vila
Real, visando a promoção do desenvolvimento local e regional e as-
segurando a viabilidade económica e o equilíbrio financeiro da empresa.

ARTIGO 23.º

Administração financeira

As contas bancárias da titularidade da Vila Real Social, Habitação e
Transportes, E. M., serão movimentadas pela assinatura conjunta de
dois membros do conselho de administração.

ARTIGO 24.º

Instrumentos de gestão previsional

A gestão económica da Vila Real Social, Habitação e Transportes,
E. M., é disciplinada, no mínimo, pelos seguintes instrumentos de
gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e
financeiro;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveitos e orçamento de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

ARTIGO 25.º

Contratos-programa

A celebração de contratos-programa será feita nos termos da lei.

ARTIGO 26.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, reintegração e reavaliação do activo imobilizado
serão efectivadas pelo conselho de administração, mediante parecer
favorável do fiscal único, e de acordo com o disposto na lei fiscal.

ARTIGO 27.º

Prestação de contas

1 � O exercício social corresponde ao ano civil.
2 � A prestação anual de contas será feita nos termos e através

dos instrumentos previstos na lei, nomeadamente:
a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Anexo ao balanço e demonstração de resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital da sociedade e dos financia-

mentos concedidos a médio e longo prazo;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investi-

mentos;

g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação
de resultados;

h) Parecer do fiscal único.
3 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço, a

demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão publica-
dos no Diário da República e num dos jornais mais lidos no municí-
pio.

ARTIGO 28.º

Contabilidade

A contabilidade da Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.,
respeitará o Plano Oficial de Contas e deve responder às necessidades
de gestão da empresa permitindo um controlo orçamental permanen-
te, bem como a fácil verificação da correspondência entre os valores
patrimoniais e contabilísticos.

ARTIGO 29.º

Tribunal de contas e fiscalidade

1 � A actividade da empresa encontra-se sujeita à fiscalização do
Tribunal de Contas, nos termos da lei.

2 � A empresa está sujeita a tributação directa e indirecta nos
termos gerais.

ARTIGO 30.º

Aplicação de resultados do exercício

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão apli-
cação determinada pela Câmara Municipal de Vila Real, depois de
deduzidos os montantes que, segundo a lei e os presentes estatutos,
são destinados à constituição e reintegração das reservas legal e
social.

2 � Verificadas as condições exigidas por lei, sempre que a situa-
ção líquida da empresa o justifique, e depois de obtido o consentimen-
to do fiscal único, o conselho de administração poderá propor à Câ-
mara Municipal de Vila Real a distribuição de lucros no decurso de um
exercício.

3 � A proposta do conselho de administração prevista no número
anterior deverá ser precedida de um balanço intercalar certificado pelo
fiscal único, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 297.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 31.º

Participação dos trabalhadores na gestão

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa opera atra-
vés de uma comissão de trabalhadores a criar nos termos da lei.

CAPÍTULO VI

Transmissão de bens e delegação de poderes
do município

ARTIGO 32.º

Transmissão de bens e outros valores do município

1 � Para a prossecução do objecto e das atribuições da Vila Real
Social, Habitação e Transportes, E. M., o município de Vila Real trans-
ferirá para a empresa os bens municipais necessários à sua actividade,
nomeadamente nas áreas dos transportes, habitação, estacionamento
e pessoal.

2 � A extinção da Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.,
implicará a reversão para a Câmara Municipal de Vila Real de todos
os seus direitos e obrigações.

3 � Todas as transmissões a que se refere este artigo serão feitas
por auto lavrado em notário privativo da Câmara Municipal de Vila
Real e assinado pelo presidente do conselho de administração.

ARTIGO 33.º

Delegação de poderes e prerrogativas de autoridade

1 � Nos termos do artigo 6.º da Lei das Empresas Municipais é
transferido para a Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M.:

a) O poder de administração de todos os bens de domínio público
ou privado do município de Vila Real que cedam afectos ao exercício
das suas actividades;

b) Todos os demais poderes administrativos e de autoridade públi-
ca, previstos na lei, necessários à prossecução do objecto e atribui-
ções da empresa.
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2 � O pessoal que, por deliberação do conselho de administração,
for para tal designado deterá, nos termos da lei, as competências e
prerrogativas de autoridade pública destinadas:

a) À defesa de património da Vila Real Social, Habitação e Trans-
portes, E. M., ou a ele afecto;

b) À fiscalização do cumprimento, bem como a garantia da efec-
tiva aplicação das normas legais, regulamentos e posturas em matéria
de ordenamento do estacionamento de veículos automóveis em es-
truturas e locais públicos ou privados sob sua gestão directa ou indi-
recta, para o que dispõe dos mais amplos poderes administrativos e
de autoridade cuja delegação seja, em direito, permitida.

3 � O exercício dos poderes e prerrogativas de autoridade delega-
dos na Vila Real Social, Habitação e Transportes, E. M., será regula-
mentado pelo conselho de administração.

ARTIGO 34.º

Licenciamento de obras

As obras promovidas pela Vila Real Social, Habitação e Transpor-
tes, E. M., não carecem de licença, devendo, no entanto, o respecti-
vo projecto ser aprovado pela Câmara Municipal.

CAPÍTULO VII

Extinção e liquidação

ARTIGO 35.º

Extinção

1 � A decisão de extinção da empresa compete à Câmara Munici-
pal de Vila Real.

2 � A extinção pode visar a reorganização das actividades da em-
presa, mediante a sua cisão ou a fusão com outras, ou destinar-se-á a
pôr termo à sua actividade, sendo, então, seguida de liquidação do res-
pectivo património.

ARTIGO 36.º

Liquidação

1 � A liquidação da empresa será feita extrajudicialmente, nos
termos da lei e das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de
Vila Real.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
decisão de extinção, salvo se o município dispuser diferente.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 37.º

Disposições transitórias e de instalação

No prazo de 60 dias contados da nomeação do conselho de admi-
nistração submeterá à aprovação da Câmara Municipal de Vila Real
os instrumentos de gestão previsional, a proposta de preços e tarifas
e outros documentos que careçam daquela aprovação.

E por ser verdade, mandei passar a presente certidão que vai por
mim assinada.

28 de Outubro de 2003. � O Notário Privativo, Eduardo Luís
Varela Rodrigues. 3000123248
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AROUCA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 222, de 25 de Setembro de 2003, a p. 20 618-(8), foi publi-
cado com inexactidão o número de matrícula da sociedade Soares,
Bastos & Silva, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «Matrícula
n.º 225/270390» deve ler-se «Matrícula n.º 255/900327».

3000123092

OLIVEIRA DO BAIRRO

ANTÓNIO SOARES � REPARAÇÃO DE IMPACTOS
DE PÁRA-BRISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1086; identificação de pessoa colectiva n.º 506709558; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/030919.

Certifico que foi registada a constituição por António Soares dos
Reis e mulher, Christine Micheline Yvette Soares dos Reis, casado
na comunhão de adquiridos, e residentes na Rua da Fonte, São João
da Azenha, Sangalhos, Anadia, da sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Soares � Reparação de
Impactos de Pára-Brisas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Foral, 67, vila, fregue-
sia e concelho de Oliveira do Bairro.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação de pára-brisas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, António José Soares dos Reis e Christine Micheline Yvette
Soares dos Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral ficando desde já nomeado gerente o sócio António
José Soares dos Reis.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Marti-
nho Aires Montenegro. 2004925116

OVAR

TÁXIS � EMANUEL & VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matricula n.º 2164/010504;
identificação de pessoa colectiva n.º 505236990; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
of. 6 e 8/030820.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente Rui Filipe de Sá Vendas, por
renúncia.

Data: 5 de Agosto de 2003;
b) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º e 5.º,

cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
250 euros, pertencente à sócia Maria Estrela Rodrigues Vendas, e
uma no valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Joaquim
Francisco Teixeira Laranjeira Fontes.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, Joaquim Francis-
co Teixeira Laranjeira Fontes e Maria Estrela Rodrigues Vendas e a
António Júlio Rodrigues Vendas, casado, natural da freguesia de São
Paio de Oleiros, deste concelho e residente na freguesia de Esmoriz,
concelho de Ovar, tendo o referido António Júlio capacidade pro-
fissional.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Mi-
guel Rodrigues da Silva. 2002425256

SÃO JOÃO DA MADEIRA

HEITOR MONTEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2106/20030905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20030905.

Certifico que entre Heitor Monteiro da Silva, casado com Idalina
de Jesus Teixeira Brandão na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, residente na Ave-
nida da Liberdade, 559, 4.º, D, freguesia e concelho de São João da
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Madeira, Albino Valente Lavoura, casado com Rosa Jesus Silva
Marques Lavoura na comunhão de adquiridos, natural da freguesia da
Branca, concelho de Albergaria-a-Velha, onde é residente no lugar
de Soutelo, e Fernando Teixeira Brandão, casado com Maria Isabel
da Silva Almeida Brandão na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Rossas, concelho de Arouca, residente na Rua do Pro-
fessor Egas Moniz, 285, freguesia de Arrifana, concelho de Santa
Maria da Feira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Heitor Monteiro da Silva, L.da, com
sede na Avenida da Liberdade, 559, 4.º, direito, nesta cidade de São
João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como poderá abrir ou encerrar filiais, sucur-
sais, agências ou qualquer outra forma de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios e compra e venda
de bens imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas, uma no valor de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Heitor Monteiro da Silva, uma no valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Albino Valente La-
voura, e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao só-
cio Fernando Teixeira Brandão.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até 100 vezes mais o valor do capital social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios. Relativamente a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios
não cedentes direito de preferência em primeiro lugar e a sociedade
em segundo.

6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes, nomeados em as-
sembleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é obrigatória a assinatura conjunta de dois gerentes. Para
actos de mero expediente, basta a assinatura de um só gerente.

§ 2.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

§ 3.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Heitor Mon-
teiro da Silva e Albino Valente Lavoura.

7.º

A gerência fica com a faculdade de movimentar o capital social
antes do registo para fazer face a despesas com a escritura, registo
e instalação da própria sociedade.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003263080

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

JUVILMODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1560/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503694720;
data do depósito: 07072003-Pc.4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,

foram depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2002.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das
Neves Alves Maia Luís. 2003441964

FARO
TAVIRA

SOPROCIL � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 220/
861105; identificação de pessoa colectiva n.º 501507418.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
Freitas Braz. 2001918828

LEIRIA
PENICHE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 245, de 22 de Outubro de 2003, a p. 22 752-(173), saiu com
inexactidão a publicação relativa à firma TRANSPLAS � Trans-
portes, L.da, pelo que onde se lê «ano de 2001» deve ler-se «ano de
2002». 3000123093

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 251, de 29 de Outubro de 2003, a p. 23 316-(104), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Sea World � Consul-
tadoria de Gestão, L.da, pelo que, no artigo 1.º, n.º 1, onde se lê «Sea
World � Consultadoria de Gestão, L.da» deve ler-se «Sea World �
Transitários, L.da» 3000123094

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CONLURBE DOIS � COMPANHIA DE SERVIÇOS
AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 146/020320; identificação de pessoa colectiva n.º 504554034;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 128/020320.

Certifica que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Conlurbe Dois � Companhia de
Serviços Ambientais, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida do Infante Santo, 359, rés-do-
-chão, direito, freguesia dos Prazeres, Lisboa.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples decisão da gerência.

3 � Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em terri-
tório nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, dele-
gações, escritórios e outras formas locais de representação social,
mediante deliberação dos sócios em assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo a prestação de serviços de limpe-
zas industriais ao domicílio, nomeadamente, de bancos, escritórios,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 274 � 26 de Novembro de 2003 25 423

hospitais, organismos de Estado, prestação de serviços de lavagem
de alcatifas, vidros e outros. Sanidade geral ao domicílio.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de 10 000 euros e corresponde às
quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 5000 euros, pertencente
ao sócio Nevile José Ulrico Rosário da Silva;

b) Uma quota com o valor nominal de 4000 euros, pertencente
ao sócio António Namorado Malacriz;

c) Uma quota com valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio Conlurbe, Companhia de Limpezas Urbanas, L.da

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida. A cessão a estranhos à sociedade depende do consenti-
mento da sociedade à qual fica em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade com dispensa de caução com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
incumbe a um gerente sócio ou não da sociedade.

2 � O gerente poderá delegar, no todo ou em parte, os seus po-
deres de gerência ou constituir mandatários para a prática de actos
determinados.

3 � A sociedade considera-se validamente obrigada desde que
os respectivos actos e contratos sejam assinados por um gerente
ou por um seu procurador.

ARTIGO 7.º

Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suplemen-
tares de capital na proporção da sua participação no capital social e
até ao montante de 100 000 000$.

ARTIGO 8.º

Podem os sócios prestar suprimentos à sociedade nos termos e
condições que vierem a ser deliberados e acordados com esta.

ARTIGO 9.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, expedida com antecedência mínima de 15 dias para os
domicílios ou sede da sociedade.

ARTIGO 10.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a so-
ciedade continuará com os herdeiros ou o representante do fale-
cido ou interdito, devendo os herdeiros nomear, entre si no pra-
zo de 30 dias, um que a todos represente enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.º

A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar qual-
quer quota nos casos seguintes:

a) Insolvência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
e) Venda ou adjudicação judicial.
§ único. A amortização será realizada pelo preço igual ao valor

nominal da quota e pago em quatro prestações trimestrais.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerência,
livremente participar no capital social de outras sociedades, criar
novas empresas ou participar na sua criação, associar-se a quais-
quer entidades, entidades, singulares ou colectivas ou com estas se
agrupar.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238365

PORTO
LOUSADA

PEREIRA & BESSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Igreja, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1835/
030903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030903.

Certifico que António Rui da Mota Teixeira Pereira e mulher,
Marta Marisa Dias Bessa, casados em comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pereira & Bessa � Confecções, L.da,
e tem a sua sede na Avenida da Igreja, freguesia de Ordem, concelho
de Lousada.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como poderá criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação social em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de confecção de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950161

MARCO DE CANAVESES

CARLOS MOREIRA COUTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 985/971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504053779.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000238662

SOCOMARCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 544/910228; identificação de pessoa colectiva n.º 502512180.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2002, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 1000238661
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PORTO � 1.A SECÇÃO

ANTÓNIO & F. AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 817/801112; identificação de pessoa colectiva n.º 501065628;
número e data da prestação de contas: 1136/270603; pasta n.º 19 177.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000238660

FERCI � FERNANDO E CIDÁLIA � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 057/900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502384409;
número e data da prestação de contas: 1155/270603; pasta n.º 5305.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000238659

ANTÓNIO LINO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 266/761103; identificação de pessoa colectiva n.º 500588228;
número e data da prestação de contas: 1090/270603; pasta n.º 381.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000238658

CIVI 4 � PROJECTISTAS E CONSULTORES
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4467/960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503694959;
número e data da prestação de contas: 1070/270603; pasta n.º 4467.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000238657

CABELSERVE � SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9956/010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505093936;
número e data da prestação de contas: 1107/270603; pasta n.º 9956.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629652

ENAGÁS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5123-A/970224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502213825; número e data da prestação de contas: 1108/270603;
pasta n.º 5123-A.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629660

CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA DE SOARES
DA COSTA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7445/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504510592;
número e data da prestação de contas: 1105/270603; pasta n.º 7445.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629636

CABINF � CABELTE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9958/010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505168855;
número e data da prestação de contas: 1106/270603; pasta n.º 9958.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629644

AVIDES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8656/000217; número e data da prestação de contas: 1071/
270603; pasta n.º 8656.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000238656

FERREIRA MARQUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8564/320409; identificação de pessoa colectiva n.º 500114358;
número e data da prestação de contas: 924/260603; pasta n.º 4674.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237937

PORTO � 2.A SECÇÃO

GOLDEN ASSETS � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 541; identificação de pessoa colectiva n.º 502538430; aver-
bamento n.º 1 à inscrição 30; número e data da apresentação: 11/
030922; pasta n.º 22 902.

Certifico que, pela acta n.º 31, de 6 de Junho de 2003, a sede da
sociedade em epígrafe foi deslocada para a Avenida da Boavista,
2427-2429, freguesia de Lordelo do Ouro, Porto.
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Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602492

NAGATEL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
(anteriormente denominada NAGATEL � INVESTIMENTOS

IMOBILIÁRIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 244; identificação de pessoa colectiva n.º 503362867; inscri-
ções n.os 12 e 13; números e datas das apresentações: 15/030806 e
12/030922; pasta n.º 27 201.

Certifico que, pela escritura lavrada em 27 de Junho de 2002, no
8.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social, da
sociedade em epígrafe, para 50 000 euros, mediante o reforço de
45 000 euros.

Mais certifico que, pela mesma escritura, a sociedade em epígrafe
foi transformada em sociedade anónima, a qual se irá reger pelos
seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NAGATEL � Investimentos Imobi-
liários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Eugénio de Castro, 300, sala 124,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto, podendo ser transferida,
nos termos da lei, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração.

2 � O conselho de administração poderá criar, no País ou no
estrangeiro, as delegações ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para o mesmo fim.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e está dividido em 50 000 acções no valor nominal de
1 euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão ao portador.
2 � No caso das acções serem representadas por títulos, poderão

existir títulos de 1, 100, 1000 e 10 000 acções.
3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo a

assinatura ser de chancela quando autorizada, enquanto não for adop-
tado o sistema de desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um pré-
mio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante a determinar na data em que se verificar a deliberação de
emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista,
com o seu acordo e, independentemente do seu consentimento, em
caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial das acções
ou inclusão das mesmas em massa falida ou insolvente.

2 � O conselho de administração comunicará, por escrito, aos
accionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções, nos ter-
mos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, compos-
to por três ou cinco membros, eleitos em assembleia geral, os quais
designarão o presidente, caso não tenha sido já designado naquela
assembleia.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto

ou actos tiver sido designado em acta pelo conselho de administra-
ção;

c) Pela assinatura de um mandatário, nos termos da lei.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 9.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá, nos termos da lei e,
além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros o
convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das
respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta, que expli-
cando o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao
presidente, ficando mencionada na acta e arquivada.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente que serão, obrigatoriamente, revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � A inscrição referida na alínea c) do número anterior, tem de
ser comprovados por carta, emitida por essa instituição, que dê en-
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trada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da realização
da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito de voto e que
não exerçam cargos nos órgãos sociais, só poderão assistir às assem-
bleias gerais de accionistas se forem previamente autorizados pelo
presidente da mesa podendo, todavia, tal autorização ser revogada
pela assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 13.º

As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que para
o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, indicando o nome e morada do representante, a
extensão dos poderes que lhe forem conferidos, assim como a data
e hora da reunião, cuja autenticidade será apreciada pelo presidente
da mesa.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento
de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
exigido por lei para este efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei ou os
estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
forme o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � O mandato do revisor oficial de contas, durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, dois terços dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria re-
presentativa de dois terços do capital social.

ARTIGO 20.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade, nos ter-
mos e com as funções legalmente previstas.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

A administração poderá efectuar, por conta e em nome da socie-
dade, todas as operações relativas ao objecto social, mesmo antes
do registo definitivo do contrato de sociedade, operações que desde
já são assumidas pela sociedade, nos termos e para os efeitos dos
artigos 19.º e 40.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 22.º

1 � Ficam já nomeados os seguintes órgãos sociais para o pri-
meiro quadriénio:

Mesa da assembleia geral: presidente, Giovanni Maria Incisa di
Camerana, casado, residente na Rua de S. Filipe Neri, 51, 3.º, Lis-
boa; secretária, Maria das Dores Correia de Sampaio Fortes da Gama,
solteira, residente na Rua do Professor Damião Peres, 41, hab. 71,
Porto.

Conselho de administração: presidente, José Correia de Sampaio
Fortes da Gama, casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 270,
hab. 45, Porto; vogal, Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes,
casado, residente na Quinta da Gandarinha, Rua de D. José Avilez,
lote A, 7.º, Cascais; vogal, Pedro Duarte de Albuquerque Roboredo
Pires de Lima, solteiro, maior, residente na Rua de Júlio Dinis, 845,
2.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: a sociedade Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e
J. C. Faria, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colec-
tiva n.º 503951943, inscrita na Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 148, representada por José Carlos Nogueira Faria
e Matos, revisor oficial de contas n.º 1034, número de identificação
fiscal: 198025408, residente na Rua de Altamira, 8, Viana do Cas-
telo; revisor oficial de contas suplente, Joaquim Fernando da Cunha
Guimarães, revisor oficial de contas n.º 790, número de identifica-
ção fiscal: 163284520, residente na Rua de Santos da Cunha, 359,
Braga.

Secretário da sociedade: efectivo, João Pedro Freitas Correia dos
Reis, casado, advogado, portador da cédula profissional n.º 1947, com
domicílio profissional na Rua de Sá da Bandeira, 260, 5.º, esquerdo,
Porto.

Mais certifico que, pela acta n.º 4, de 8 de Abril de 2003, foi de-
signado o secretário suplente da mesma sociedade, que é Paulo An-
dré Tavares Ventura, casado, residente na Rua de Júlio Dinis, 845,
2.º, esquerdo, Porto, para o quadriénio de 2002-2005.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório a que se refere o
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Relatório elaborado, nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

1 � Objectivo. � Nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, fomos designados para proceder à elaboração
do presente relatório sobre a verificação das entradas em espécie,
no valor de 32 500 euros, destinadas à realização de parte do au-
mento de capital da sociedade com a denominação de NAGATEL �
Investimentos Imobiliários, L.da, com o número de pessoa colectiva
503362867, e com o capital social de 5000 euros.

2 � Descrição dos bens e identificação do titular dos bens
[alínea a) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerci-
ais]. � As entradas a que se refere o presente relatório, através das
quais será realizado o aumento do capital social da sociedade acima
referenciada, são o crédito que o sócio José Correia de Sampaio Fortes
da Gama, detém sobre a sociedade, em resultado da realização de
suprimentos, no valor total de 32 500 euros.

3 � Avaliação dos bens. � O critério de avaliação utilizado para
a valorização das entradas em espécie para realização do aumento
do capital social da sociedade NAGATEL � Investimentos Imobi-
liários, L.da, foi o correspondente ao seu valor contabilístico.

4 � Parecer. � Em face do trabalho realizado, descrito nos pa-
rágrafos precedentes, é nossa convicção que o montante da entrada
em espécie objecto deste relatório, referidas no § 2, atinge o valor
total de 32 500 euros referente à entrada em espécie a realizar pelo
aludido sócio, nos termos referidos no mesmo § 2 para o aumento
do capital social da NAGATEL � Investimentos Imobiliários, L.da,
para um valor total de 50 000 euros.

24 de Maio de 2002. � Ledo Morgado e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel
Felizes Morgado, revisor oficial de contas n.º 775.

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602522

NET � NOVAS EMPRESAS E TECNOLOGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 615; identificação de pessoa colectiva n.º 501919872; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 10/030922; pasta n.º 4232.
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Certifico que, pela escritura lavrada em 8 de Setembro de 2003,
no 8.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o n.º 1 do artigo 5.º
do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social de 398 210 euros, que está totalmente subs-
crito, e é dividido em 79 642 acções ordinárias, cada uma com o
valor nominal de 5 euros. Este capital está realizado quanto a
325 281 euros, devendo ser realizado quanto a 26 046 euros, até
30 de Setembro de 2003, quanto a 26 046 euros, até 31 de Janeiro
de 2004, e quanto a 20 837 euros, até 31 de Maio de 2004.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602514

PROSEGUR L � LOGÍSTICA E TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5155; identificação de pessoa colectiva n.º 503252433; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; número e data da
apresentação: 5 e 6/030922; pasta n.º 20 861.

Certifico que, por carta de 30 de Junho de 2003, cessou da função
de vogal do conselho de administração da sociedade em epígrafe, Jorge
Manuel Bandeira Monrroy Vilan, em 31 de Julho de 2003, por re-
núncia.

Mais certifico que, pela acta n.º 22 referente à sociedade em epí-
grafe, foi efectuada a designação de vogal do conselho de adminis-
tração para o triénio em curso (2003-2005).

Nomeado em 31 de Julho de 2003: José Luís Rodrigues da Silva,
casado, residente na Rua de Alfredo da Silva, 11, 4.º, frente, letra E,
Lisboa.

É o que me cumpre certificar.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602549

PAVIO � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTEFACTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 520; identificação de pessoa colectiva n.º 506134210; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
030922; pasta n.º 26 407.

Certifico que, pela escritura lavrada em 9 de Setembro de 2003,
no 1.º Cartório Notarial de Matosinhos, cessou da função de gerente
da sociedade em epígrafe, António Carlos Gonçalves, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602506

SOTIAM � SOCIEDADE TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA
DO ALTO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 046; identificação de pessoa colectiva n.º 502000031; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 14 e 15/030922; pasta n.º 14 217.

Certifico que, por carta de 9 de Abril de 2003, cessou da função
de gerente da sociedade em epígrafe, Fernando d�Almeida, em 10 de
Abril de 2003, por renúncia.

Mais certifico que, pela acta n.º 31, de 10 de Abril de 2003, foi
designado gerente da sociedade em epígrafe, Pedro Duarte de Albu-
querque Roboredo Pires de Lima, solteiro, maior, residente na Rua
de Júlio Dinis, 845, 2.º, esquerdo, Porto.

É o que me cumpre certificar.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602530

PMONTEIRO � CONSULTORIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 286; identificação de pessoa colectiva n.º 506171507; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/030922; pasta n.º 27 248.

Certifico que, pela escritura lavrada em 12 de Julho de 2002, no
3.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PMONTEIRO � Consultoria em
Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santos Pousada,
272, D, 15.º, habitação 2, na cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de prestação de
serviços de consultoria em telecomunicações, informática, publici-
dade, marketing e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido do seguinte modo:

a) Uma quota no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao
sócio Paulo Narciso Nunes Monteiro;

b) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Ana Paula Enes Vilar.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes sendo suficiente a assinatura de qualquer um de-
les, para obrigar e representar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 5.º

Fica desde já permitido aos gerentes procederem ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado na instituição bancária,
para pagamento desta escritura, registo e aquisição de material de
equipamento.

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602484

RENAULT BOAVISTA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 721; identificação de pessoa colectiva n.º 503353892; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 1 e 2/030922; pasta n.º 13 429.

Certifico que, por carta de 22 de Agosto de 2003, cessou da fun-
ção de gerente da sociedade em epígrafe, Philippe Dauger, em 1 de
Setembro de 2003, por renúncia

Mais certifico que, pela acta n.º 15, de 1 de Setembro de 2003,
foi designado gerente da sociedade em epígrafe, Patrice Ratti, casa-
do, residente na Rua de Maria Ulrich, bloco 4, 9.º, letra C, Lisboa.

É o que me cumpre certificar.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602476

MBR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 976; identificação de pessoa colectiva n.º 502494913; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 9/030918; pasta n.º 5660.

Certifico que, pela acta n.º 18 referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2002-2005.

Nomeados em 28 de Março de 2002:
a) Conselho de administração: presidente, António Carlos Vaz

Pinto de Sousa, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 83, 6.º,
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habitação 64, Porto; vogais: José Eduardo Camossa Saldanha Peres,
casado, residente na Rua do Padre Luís Cabral, 381, 3.º, esquerdo,
Porto, e Francisco José de Lemos Rodrigues Pereira, casado, resi-
dente na Rua de São Nicolau, 27, 1.º, esquerdo, Santa Maria da Feira;

b) Fiscal único: efectivo, Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Óscar José Alçada da Quinta, revisor oficial de contas, casado,
com domicílio profissional na Rua do Professor Bento de Jesus
Caraça, 248, 1.º, sala 9, Porto; suplente, Velosa, Nadais & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Manuel Varandas Marques, revisor oficial de contas, solteiro, maior,
com domicílio profissional na Praça de Mouzinho de Albuquerque,
113, 5.º, sala 918, Porto.

É o que me cumpre certificar.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602468

INÁCIA CHAVES � PAPELARIA E TABACARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 298; identificação de pessoa colectiva n.º 506687341; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/030918; pasta n.º 27 261.

Certifico que, por documento particular de 3 de Setembro de 2003,
foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se irá reger
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Inácia Chaves � Papelaria e
Tabacaria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Morgado
Mateus, 185, 4000-335 Porto, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho de
livros, jornais, revistas, artigos de papelaria e escritório, perfumaria,
bijutaria, bazar, tabaco, relógios, artigos de ourivesaria, brinquedos e
produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota única de igual valor
nominal, pertencente à sócia Maria Inácia Moura Chaves.

ARTIGO 4.º

A sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração, confor-
me decisão da sócia única, a qual, desde já fica nomeada gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade, em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

1 � A sócia única exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões da sócia, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pela sócia.
3 � A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-

cos que sirvam a prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e adquirir participações sociais em outras empresas, nos
termos permitidos por lei.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602352

GESTCAR � ALUGUER E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 461; identificação de pessoa colectiva n.º 503270997; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/030918; pasta n.º 13 080.

Certifico que, pela escritura lavrada em 16 de Setembro de 2003,
no 6.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação, com aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602409

MAROPE � HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 765; identificação de pessoa colectiva n.º 504901460; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/030918; pasta n.º 23 147.

Certifico que, pela escritura lavrada em 12 de Agosto de 2003,
no 2.º Cartório Notarial de Matosinhos, foram alterados os artigos 4.º
e 5.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
14 250 000 euros e encontra-se representado por 14 250 000 acções,
com o valor nominal de 1 euro cada, distribuído da seguinte forma:
F. Turismo � Capital de Risco, S. A., através do Fundo de Capital
de Risco F. C. R. � F. Turismo, com 2 500 000 euros, Maria
Natércia da Silva, com 3 039 892 euros, Mário Vasco da Silva Pe-
reira, com 2 903 036 euros, Paulo Sérgio da Silva Pereira, com
2 903 036 euros, Pedro Miguel da Silva Pereira, com 2 903 036 eu-
ros, José António Pinto Júnior, com 500 euros, José Alberto Pinto
Moreira, com 500 euros.

2 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamen-
te convertíveis a todo o tempo, sendo permitida a sua concentração
ou divisão, e serão representadas por títulos de 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 e
1 000 000 de acções.

3 � Os encargos com a conversão das acções e ou a concentra-
ção ou divisão dos títulos, serão sempre suportados pelos accionis-
tas que solicitem tais operações.

4 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão a assinatura de três administradores, podendo duas
delas ser de chancela.

5 � As acções poderão revestir forma meramente escritural, sem
incorporação em títulos.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social só poderá ser elevado por deliberação da
assembleia geral.

2 � Sempre que os aumentos de capital sejam realizados em di-
nheiro é atribuído aos accionistas o direito de preferência na subs-
crição de novas acções na proporção das quotas que possuem.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602425

PREVICENTRO � HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 297; identificação de pessoa colectiva n.º 504200313; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/030918; pasta
n.º 27 260.

Certifico que, pela escritura lavrada em 23 de Abril de 2003, no
2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, foi alterado o ar-
tigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção pas-
sa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua
sede na Rua de Ceuta, 44, 5.º, esquerdo, cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, ou do
administrador único, poderá a sociedade transferir a sua sede para
qualquer outro local, no concelho do Porto ou limítrofes, bem como
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criar sucursais, filiais, agências ou qualquer forma de representação
permanente, em território nacional ou estrangeiro.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602450

MARMAX � COMPANHIA DE CONSULTORES
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 595; identificação de pessoa colectiva n.º 504533800; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas das
apresentações: 3/030918 e 20/030722; pasta n.º 24 187.

Certifico que, pela acta n.º 9, de 17 de Julho de 2003, cessou da
função de administrador único da sociedade em epígrafe, Jorge Ma-
nuel Gomes de Araújo Barreira, por renúncia, tendo sido designados
pela mesma acta os membros do conselho de administração para o
quadriénio de 2003-2006 na sociedade em epígrafe, que são: presi-
dente, José Manuel Mendes Correia, divorciado; vogais: Jorge Ma-
nuel Gomes de Araújo Barreira, divorciado, e João Carlos Pereira
Figueira Alves, casado.

É o que me cumpre certificar.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602417

MARMAX � COMPANHIA DE CONSULTORES
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 595; identificação de pessoa colectiva n.º 504533800; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/030722; pasta n.º 24 187.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato.

Artigos alterados: 1.º, n.os 2 e 3, 4.º, n.os 2, 3, 5, 6 e 7, 10.º, n.º 2,
12.º, 13.º, 14.º e 15.º

Pacto social actualizado

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARMAX � Companhia de
Consultores e Comércio Internacional, S. A., e tem a sua sede na
Praceta do Professor Egas Moniz, 156, na cidade do Porto.

2 � A deslocação da sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, pode ser efectuada por simples deliberação do
conselho de administração.

3 � Igualmente, por deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá criar filiais, delegações, agências ou outra qualquer
espécie de representação social, onde, quando e pelo tempo julgado
conveniente, observadas as disposições legais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de consultadoria
de contabilidade, gestão e investimentos, realização de operações de
comércio internacional em nome próprio ou sob regime de agencia-
mento.

CAPÍTULO II

Capital social, acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 5000 acções, com o valor nominal
de 10 euros cada uma.

2 � Poderão, contudo, ser emitidos títulos representativos de 1,
5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 acções.

3 � As acções, quanto à forma, podem ser meramente escriturais
ou tituladas, reciprocamente convertíveis.

4 � As acções poderão ser ao portador, ao portador registadas
ou nominativas.

5 � As acções nominativas ou ao portador registadas são reci-
procamente convertíveis, por deliberação da assembleia geral.

6 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,
remíveis ou não, nos termos legais.

ARTIGO 4.º

1 � Os accionistas terão direito de preferência na transmissão de
acções nominativas.

2 � O accionista que pretenda transmitir todas ou parte das res-
pectivas acções deverá comunicá-lo, previamente e por escrito, ao
conselho de administração da sociedade, indicando o número de ac-
ções, o preço, o nome do comprador e as demais condições da trans-
missão.

3 � O conselho de administração, nos 30 dias úteis seguintes à
recepção da comunicação referida no número anterior, transmiti-
-la-á aos demais accionistas, os quais deverão declarar, por escrito,
nos 30 dias posteriores ao recebimento dessa comunicação, se pre-
tendem exercer o direito de preferência, entendendo-se que a ele
renunciam se não fizerem atempadamente essa declaração, que
deverá ser dirigida ao accionista vendedor e ao conselho de admi-
nistração.

4 � Sendo vários os accionistas que exerçam a preferência, serão
as acções em venda adjudicadas na proporção do número de acções
que cada um possuir.

5 � O conselho de administração, dentro dos 10 dias posteriores
ao termo do último prazo estabelecido no n.º 3, deverá comunicar
ao transmitente e aos preferentes os resultados do exercício de pre-
ferência e do eventual rateio.

6 � Caso as declarações de preferência não abranjam a totali-
dade das acções, a sua venda é livre, mas deverá ser efectuada nos
30 dias imediatos ao recebimento da comunicação referida no nú-
mero anterior, sob pena de ter de ser novamente oferecida a pre-
ferência.

7 � Em caso de transmissão com inobservância das disposições
do presente artigo, a mesma será ineficaz perante a sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Depende do consentimento da sociedade, a transmissão de
acções nominativas por morte dos accionistas.

2 � A deliberação da assembleia geral, sobre a prestação do con-
sentimento deverá ser tomada dentro dos 60 dias subsequentes ao
pedido formulado pelos herdeiros do accionista ou ao pedido dos
mesmos para averbamento em seu nome.

3 � É livre a transmissão de acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � A sociedade pode recusar o consentimento por qualquer
motivo, mas terá de fazer adquirir as acções pelos accionistas ou
por terceiros, nos termos previstos na alínea c) do n.º 3 do ar-
tigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, por acordo com o
respectivo titular ou, independentemente do consentimento dos
accionistas, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem objecto de qualquer procedimento judicial
conservatório ou penhoradas;

b) Se as acções pertencerem a uma sociedade que se dissolva ou
seja declarada falida;

c) Se as acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista em
partilha emergente de divórcio ou processo de separação judicial de
pessoas e bens.

2 � A assembleia geral deverá deliberar sobre a amortização den-
tro do prazo de um ano, a contar do conhecimento que tenha do
facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilís-
tico, apurado através do último balanço aprovado, sendo a con-
trapartida da amortização paga pela sociedade, no prazo de
180 dias, a contar da data em que a amortização se tornar efec-
tiva.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião, possuam 100 ou mais acções em seu nome, averbadas no
livro de registo da sociedade ou que, no mesmo prazo, façam prova
da sua titularidade através do depósito das mesmas numa instituição
de crédito ou na sociedade.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

a 100 poderão reagrupar-se de forma a completarem esse número,
fazendo-se representar por um só deles.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral, por outros accio-
nistas ou pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito.

5 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que,
para o efeito, designarem.

6 � As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por car-
ta a este entregue, com o mínimo de cinco dias de antecedência em
relação à data marcada para a reunião, podendo o mesmo exigir, se
o entender, o reconhecimento notarial da assinatura.

7 � Os accionistas sem direito a voto não podem estar presentes
na assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas
ou outras pessoas.

ARTIGO 9.º

1 � As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos
termos e prazos legais, podendo a primeira convocatória ser, desde
logo, marcada uma segunda data para reunir, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

2 � Para que a assembleia geral se considere regularmente cons-
tituída e possa validamente funcionar e deliberar, é necessário que se
encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções representativas da maioria do capital social realizado. Em
segunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes e quantita-
tivo do capital a que as respectivas acções correspondam.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, por convoca-
ção do seu presidente num dos três primeiros meses subsequentemente
ao termo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e parecer do fiscal
único, relativos ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos corpos sociais que no respectivo ano

cessem os seus mandatos.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presi-

dente da mesa, mediante solicitação, por escrito, do conselho de
administração da sociedade, do fiscal único ou de accionistas que
possuam, pelo menos, acções correspondentes a 5 % do capital so-
cial, devendo neste último caso, o pedido ser acompanhado de com-
provação da titularidade das acções nos termos do n.º 1 do artigo 7.º

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de
votos representativas da totalidade do capital social.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade pertence a um conselho de adminis-
tração composto de número ímpar de membros entre três e sete

conforme for deliberado em assembleia geral que designará, de entre
eles, um como presidente.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração poderá nomear mandatários ou pro-
curadores para a prática de determinados actos ou categorias de actos
de gestão da sociedade.

ARTIGO 14.º

São conferidos ao conselho de administração, os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
tendentes a realização do objecto social, que não sejam da compe-
tência de outros órgãos, tais como, representar a sociedade em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, propor acções, confessá-las e
delas desistir, transigir e comprometer-se com árbitros, alienar, one-
rar, adquirir, tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos
a registo sem prévia deliberarão dos accionistas.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade obriga-se, legalmente, pela assinatura de qual-
quer dos administradores ou de procurador, neste caso, no âmbito
dos poderes que lhe sejam conferidos por deliberação do conselho de
administração.

2 � Para contratos, aceites, ou outros actos que envolvam en-
cargos ou responsabilidades para a sociedade de valor superior a
25 000 euros, é necessária a assinatura de dois administradores.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único, que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas, a eleger em assembleia geral por períodos de quatro anos,
podendo ser reeleitos.

2 � Em caso de impedimento do fiscal único este será substituí-
do por um suplente.

3 � As atribuições do fiscal único serão as que se encontram le-
galmente estabelecidas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � Os exercícios sociais correspondem ao ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício que não sejam neces-

sários para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir
reservas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem
deliberados pela assembleia geral, pela maioria dos votos represen-
tativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 18.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos quadrienalmente pela assem-
bleia geral, sendo sempre permitida sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais, consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas
funções até à eleição de quem deva substituí-los.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576530

TRICOLOR � MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 824; identificação de pessoa colectiva n.º 500730555; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/
030918; pasta n.º 9582.

Certifico que, por carta de 16 de Julho de 2003, cessou da fun-
ção de gerente da sociedade em epígrafe, Fernando Joaquim Sil-
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veira de Azevedo Moreira, em 8 de Setembro de 2003, por renún-
cia.

É o que me cumpre certificar.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602433

PERGAM � PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 778 ; identificação de pessoa colectiva n.º 500729395; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030918; pasta n.º 9583.

Certifico que, por carta de 16 de Julho de 2003, cessou da função
de gerente da sociedade em epígrafe, Fernando Joaquim Silveira de
Azevedo Moreira, em 8 de Setembro de 2003, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

24 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602441

POLISITE, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8632; identificação de pessoa colectiva n.º 500211922; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 5/030917; pasta n.º 23 390.

Certifico que, pela acta n.º 58, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o
triénio de 2003-2005.

Nomeados em 17 de Maio de 2003:
a) Conselho de administração: presidente, BRAVIMOBIL � Pro-

moção e Dinamização Imobiliárias, S. A., representada por António
Vaz Branco, casado, residente na Rua de Helena Vieira da Silva, 374,
entrada 2, 2.º, esquerdo, Matosinhos; vogais: Helvética, S. G. P. S.,
S. A., representada por José Albertino Silva, casado, residente na Rua
da Imaculada Conceição, 246, Fafe, Jaime Rocha Moreira Pinto, ca-
sado, residente na Avenida da República, 676, 7.º, esquerdo, Vila Nova
de Gaia, C. M. A. � S. G. P. S., S. A., representada por Carlos Alírio
Pinto Martins da Fonseca, casado, residente em Montebelo, Pedrei-
ra, Apartado 23, Rande, e Motivo Imobiliária, S. A., representada
por Alfredo António Rente, casado, residente na Rua de Augusto
Leça, 24, 2.º, D, Porto;

b) Conselho fiscal: presidente, M. F. de Oliveira � Gestão de Bens
Imobiliários, S. A., representada por Miguel Henrique Pinho Ferreira
de Oliveira, solteiro, maior, residente na Rua de Fez, 497, Porto,
vogal: Guimarães Sampaio, S. A., representada por Artur Guimarães
Sampaio, casado, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários,
Felgueiras, vogal (revisor oficial de contas), Mendes, Ferreira,
Soutinho & Faria, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da,
representada por José Pinto de Almeida Soutinho, revisor oficial de
contas, casado, residente na Rua de José Maria Alves, 245, Vila Nova
de Gaia, suplente (revisor oficial de contas), José Augusto Silva
Mendes, casado, residente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4.º,
Porto.

É o que me cumpre certificar.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602263

SÍLVIA ALVES � ARQUITECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 292; identificação de pessoa colectiva n.º 506631800; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/030917; pasta n.º 27 255.

Certifico que, pela escritura lavrada em 16 de Setembro de 2003,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sílvia Alves � Arquitecta, L.da, com
sede na Rua do Passeio Alegre, 314, 1.º, esquerdo, freguesia da Foz
do Douro, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-

derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de arquitectu-
ra, engenharia, urbanismo e planeamento, paisagismo, incluindo di-
recção e fiscalização de obras, consultoria, assistência técnica e
subcontratação de serviços nestas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente à sócia Sílvia Maria do Carmo Alves, e uma
do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Ana Carolina
do Carmo Alves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeada gerente a sócia Sílvia Maria do Car-
mo Alves.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602220
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PROENSINO � SOCIEDADE GESTORA
DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 161; identificação de pessoa colectiva n.º 503196339; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030916; pasta n.º 12 647.

Certifico que, pela escritura lavrada em 13 de Maio de 2003, no
2.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em epí-
grafe e encerrada a sua liquidação, com aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602280

OITIEF � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 287 ; identificação de pessoa colectiva n.º 506682234; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/030915; pasta n.º 27 249.

Certifico que, pela escritura lavrada em 15 de Setembro de 2003,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi constituída por Maria do Rosário Brochado Queirós, a
sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OITIEF � Confecções, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa da Póvoa, 426, casa 11, fregue-
sia do Bonfim, cidade e concelho do Porto.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e confecção a feitio de vestuário
e têxteis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602140

GEORECON � GEOLOGIA E GEOTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 284; identificação de pessoa colectiva n.º 506690792; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/030912; pasta n.º 27 245.

Certifico que, pela escritura lavrada em 5 de Setembro de 2003,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi constituída entre Carlos Miguel Pedroso de Almeida e Filipa
Maria Rodrigues Moreira, a sociedade em epígrafe, a qual se irá re-
ger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GEORECON � Geologia e Geotecnia,
L.da, com sede na Rua da Presa de Contumil, 220, casa 1, freguesia
da Campanhã, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços a empresas e
particulares, nomeadamente, nas áreas de geologia e geotecnia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2002602042

PORTO � 3.A SECÇÃO

LOURENÇO & MILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 614/740304; identificação de pessoa colectiva n.º 500168830;
número e data da prestação de contas: 341/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000627935

ANTÓNIO MANUEL NUNES PEREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 392/20020920; identificação de pessoa colectiva
n.º 505753227; número e data da prestação de contas: 299/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002181160

CARVIZA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4424/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503186082;
número e data da prestação de contas: 3/20010807.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

17 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Estrela Patrício Oliveira.
2002657688

ALFREDO JOSÉ DA ROCHA BARBOSA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 619/20011031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505637162; número e data da prestação de contas: 260/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002181179

TRANSPORTES ANA PAULA & PEDRO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 481/20010918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505712628; número e data da prestação de contas: 335/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002237352

7 + � CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 845/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504111590; número e data da prestação de contas: 336/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002618860

NETO, BRAGA & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 803/6207017; identificação de pessoa colectiva
n.º 500461198; número e data da prestação de contas: 332/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626740

DINIS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 908/861020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501728376; números e data das prestações de contas: 146 e 147/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas relativas aos anos de exercício de 2001 e 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2000711901

MACG � CONSULTORIA DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 680/20011128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505866188; número e data da prestação de contas: 40/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580073

OURIVESARIA TOPGOLD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 893/20020125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505921391; número e data da prestação de contas: 35/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580065

TEMPERAMENTAL � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 881/20020415; identificação de pessoa colectiva
n.º 505866153; número e data da prestação de contas: 202/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002618674
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AJOPRIMA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 448/20021029; identificação de pessoa colectiva
n.º 506319474; número e data da prestação de contas: 324/
20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002200440

CLAUDEMIRO DE MAGALHÃES � DESPACHANTE
OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 893/990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504681010;
número e data da prestação de contas: 280/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002152012

MARTINHO FIGUEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 115/760820; identificação de pessoa colectiva n.º 500612722;
número e data da prestação de contas: 316/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580014

PEIXAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 339/900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502419130;
número e data da prestação de contas: 101/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000711308

SOQUIMEL � SOCIEDADE DE QUADROS
E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 902/850614; identificação de pessoa colectiva n.º 501525718;
número e data da prestação de contas: 221/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580022

PUBLIFEITO � PUBLICIDADE E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 114/900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502305827;
número e data da prestação de contas: 327/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195919

PAPELARIA LUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 660/880225; identificação de pessoa colectiva n.º 501938656;
número e data da prestação de contas: 328/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002181586

PAULA CASTELO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 673/20011127; identificação de pessoa colectiva
n.º 505859912; número e data da prestação de contas: 32/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2003806237

REMOTO � APARELHAGEM ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 768/860116; identificação de pessoa colectiva n.º 501653899;
número e data da prestação de contas: 28/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580049

MANUEL ANTAS � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 730/880307; identificação de pessoa colectiva n.º 501944451;
número e data da prestação de contas: 296/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580030

EQUIULTRA � EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
POR ULTRA-SONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 582/20011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505727536; número e data da prestação de contas: 34/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580057

1996 CURIOSO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 756/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505822717; número e data da prestação de contas: 5/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002165955

GRAFIVINIL � BRINDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 825/20020225; identificação de pessoa colectiva
n.º 505987775; número e data da prestação de contas: 187/20030630.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2003813462

FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 655/700319; identificação de pessoa colectiva n.º 500529566;
número e data da prestação de contas: 323/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626731

MARIA DO CÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 457/810910; identificação de pessoa colectiva n.º 501216197;
número e data da prestação de contas: 220/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626723

MARISA RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 451/20021021; identificação de pessoa colectiva
n.º 506348725; número e data da prestação de contas: 298/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626715

CASEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3492/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503024112;
número e data da prestação de contas: 90/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2000711855

EUROSIDER � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 966/20000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504942190; número e data da prestação de contas: 88/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2000711464

MANUEL FERNANDES & MANUEL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 615/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504296230;
número e data da prestação de contas: 85/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2000711650

FOSECO PORTUGAL � PRODUTOS PARA FUNDIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 245/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463069; número e data da prestação de contas: 144/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002618593

MILFA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 750/790504; identificação de pessoa colectiva n.º 500613753;
número e data da prestação de contas: 1/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002165998

ANTAS � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 587/811015; identificação de pessoa colectiva n.º 501202056;
número e data da prestação de contas: 297/30062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002606668

JUSTAPOSIÇÃO, SOCIEDADE GESTORA
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 315/20020724; identificação de pessoa colectiva
n.º 506201791; número e data da prestação de contas: 154/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002152128

ANTÓNIO DOS ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 549/880919; identificação de pessoa colectiva n.º 502035625;
número e data da prestação de contas: 256/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626707

MANUEL ANTÓNIO MOUTINHO DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 249/820312; identificação de pessoa colectiva n.º 501260374;
número e data da prestação de contas: 265/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626693

DOCE PÃO � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 008/840817; identificação de pessoa colectiva n.º 501445102;
número e data da prestação de contas: 367/20030630.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002626685

RETAPI � REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7591/961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503742058;
número e data da prestação de contas: 97/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000711359

R. C. R. � CONTABILIDADE E APOIO ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2601/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502861053;
número e data da prestação de contas: 103/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000711979

TEVEMAQUI � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 289/890309; identificação de pessoa colectiva n.º 502117800;
número e data da prestação de contas: 105/30062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000711472

MOUTINHO MARQUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 712/840518; identificação de pessoa colectiva n.º 501441956;
número e data da prestação de contas: 201/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002180350

F. MACIEL E EMÍLIA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 853/880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501944567;
número e data da prestação de contas: 197/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002180180

FERCUM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 591/20021022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502930934; número e data da prestação de contas: 214/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580081

TÁXI AUTOROUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 607/20011030; identificação de pessoa colectiva
n.º 505704552; número e data da prestação de contas: 252/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000666574

LEÇARTE � SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 550/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502262915;
número e data da prestação de contas: 359/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580090

J. LOUREIRO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 860/830429; identificação de pessoa colectiva n.º 501399852;
número e data da prestação de contas: 235/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002173559

PAULO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9075/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504041185;
número e data da prestação de contas: 162/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580120

REHU � GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7357/960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503704865;
número e data da prestação de contas: 18/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580111

RELOJOARIA S. MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 291/841129; identificação de pessoa colectiva n.º 501480439;
número e data da prestação de contas: 253/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2003514058

A. SÁ TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 926/861022; identificação de pessoa colectiva n.º 501729984;
número e data da prestação de contas: 2/20030630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 274 � 26 de Novembro de 2003 25 437

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002141185

MANUEL SILVA & JOSÉ SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 943/881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502081414;
número e data da prestação de contas: 136/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002195099

CONSTRUÇÕES PAULO TEIXEIRA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 179/20020508; identificação de pessoa colectiva
n.º 503627712; número e data da prestação de contas: 47/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2001992122

VASTRADE � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 101/860508; identificação de pessoa colectiva n.º 501681078;
número e data da prestação de contas: 227/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580154

HABIPRECIOSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 398/960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503586749;
número e data da prestação de contas: 14/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580146

OLVI � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 330/860625; identificação de pessoa colectiva n.º 501685294;
número e data da prestação de contas: 20/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580138

MBII � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 912/900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502552379;
número e data da prestação de contas: 43/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2002580162

PINHOS & NADAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 649/870406; identificação de pessoa colectiva n.º 501805672;
número e data da prestação de contas: 339/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Luís Pinho.
2000710859

SODETRA � SOCIEDADE DE DESPACHOS
E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 318/831125; identificação de pessoa colectiva n.º 501527885;
número e data da prestação de contas: 3/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002191972

BATISTA & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 726/791228; identificação de pessoa colectiva n.º 500735166;
número e data da prestação de contas: 171/20030630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

18 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares
de Pinho. 2002633126

SANTO TIRSO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 256, de 5 de Novembro de 2003, a p. 23 794-(100), foi
publicada com inexactidão a denominação da sociedade Pinheiro da
Rocha & Companhia, S. A.

Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada. 3000123096

TROFA

CONSTRUÇÕES MAIA & COSTA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2582/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502813474; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/030822.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, procedeu-se à dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2003.

Conferi e está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2000061451

VILA NOVA DE GAIA

SOARES VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500252300; número
e data da apresentação: PC 70/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referentes à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273413
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SANTARÉM
OURÉM

SCMI � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Costa, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 914; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502083115.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531369

LUISCLIMA � AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Sede: Bairro de Nossa Senhora da Conceição, lote 2,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2155; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505799154.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488936

PAULINO DA SILVA � VIVEIROS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Casal da Charnequinha, lote 1, 3.º frente, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1458; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503803081.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530605

CONSTRUÇÕES PERMODELL, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal da Igreja, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2339; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506175065.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530648

PINCAFIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Fanga, Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2192; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505554372.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521623

PRAFER � ISOLAMENTOS EUROPEUS, L.DA

Sede: Edifício do Francisco, Avenida do Beato Nuno,
87, 1.º, I, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1807; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504822020.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521496

FAIDECOR � FÁBRICA DE FAIANÇAS
DECORATIVAS, L.DA

Sede: Bairro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 626; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501840338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003520945

HENRIQUES & PEREIRA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 89; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500133821.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003520899

ARTIMOL � ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 291; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500751366.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 24 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489088
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RUIVAQUEIRA � ACTIVIDADE AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 838; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502327421.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003521577

TERRAS D�EL REI HOTEL, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 904; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502504790.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003521569

URBANIZAÇÃO DOS CAPUCHOS, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 903; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502504013.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003521550

MARTA DE JESUS, HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem numero de polícia,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 330; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500828067.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520805

SOUSAS & SOUSAS, L.DA

Sede: Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 311; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500798672.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489827

DENTORÉM � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 75, 1.º,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 977; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502666269.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533809

JOFILSERV � PUBLICIDADE, VENDING
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida, bloco 1, 3,
loja 4, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 423; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501217274.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489819

RECINTO � ARTIGOS DECORATIVOS
E REGIONAIS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 559; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501591001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489851

IMACOL � INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Ribeira do Olival, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 507; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501459340.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535240
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AMÉRICO MARQUES DUARTE, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 8, Casal dos Frades, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 719; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502074612.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574263

AUTO PEÇAS OUREENSE � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua dos Álamos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1465; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503833517.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521020

ESTUQUES RUA DA CAPELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arneiro de Cima, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2374; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506269477.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488880

FAUSTINO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Sede: Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1058; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502898593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530478

TECNORÉM � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 21, B, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 915; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502519533.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574344

M. T. T. � TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, Casal do Castanheiro,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 520; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501455671.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574786

TRANSPORTADORA AUTO RÁPIDA
DA FREIXIANDA, L.DA

Sede: Várzea do Bispo, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1668; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504294890.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488901

MOLDAPINHO � EMPRESA DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Casalinho dos Matos, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2080; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505489139.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000534996

VIRGULINA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Valinho, 7, Estreito, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2182; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505792621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489568
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LACTOREM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Domingues Dias, 16, Peras Ruivas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2406; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506352161.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000535844

FREIXICONTAGENS � CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2273; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505971763.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530621

RESTAURANTE � COLINA VERDE, L.DA

Sede: Rua de Casal de Além, sem número,
Casal da Mata, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2176; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505631253.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000535887

J. JUSTINO DAS NEVES, S. A.

Sede: Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 167; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500145318.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488596

OLÍMPIO DO ROSÁRIO & FILHOS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1061; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502898488.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489398

FERREIRA & MARTINS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 587; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501698183.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489410

DESARFATE � DESATERROS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Casa Velha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 595; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501720324.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489487

AUTO VULCANIZADORA OURIENSE DE JOÃO PEREIRA
DE FARIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 41, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 227; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500320411.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489193

PEREIRA & ROSÁRIO, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 779; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502164875.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531482

ROGERCONTAS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Povo de Timor, 12, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2042; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505503530.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 274 � 26 de Novembro de 200325 442

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489240

MAXICAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE CAL DA MAXIEIRA, L.DA

Sede: Maxieira, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 529; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501483802.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000532730

AUTO TÁXIS CENTRAL DE FREIXIANDA, L.DA

Sede: Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 127; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500876452.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489576

A CONSTRUTORA DO LOMBO D�ÉGUA, L.DA

Sede: Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 713; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502036400.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531466

AVIÁRIO DO RESOURO � PRODUÇÃO DE OVOS, L.DA

Sede: Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 564; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501597654.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489266

D. E. T. I. � DEPÓSITO EUROPEU TRANSACÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1047; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502864338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489223

OLIVEIRA & ABEL MARQUES � ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua de São José, sem número, Póvoa,
Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2139; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505604655.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489550

DANIVI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Olaria, 18, loja 5, rés-do-chão, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2411; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506341097.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000532721

JOSÉ FRANCISCO BAPTISTA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Janeiro, 257, Lavradio, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2098; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505593165.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488812

ISOLPORTA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Janeiro, 625, Poças, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1966; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504430777.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488804

AUTO POÇAS � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Poças, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1641; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504231618.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003520708

DESBONNEZ & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, sem número, Freiria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1712; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504398199.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488839

CONSTRUÇÕES DIVIREIS, L.DA

Sede: Rua da Várzea, lote 1, Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1910; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505150700.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489207

ARTIPORTELA � ARTEFACTOS DE CIMENTO, S. A.

Sede: Portela, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2101; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505430428.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521402

NATIFÁTIMA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1785; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504760017.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488588

JOSÉ ROQUE & FILHOS, L.DA

Sede: Favacal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 601; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501747664.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531300

SOUFAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
SOUSAS & FARIA, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 812; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502261188.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531288

MANUEL SIMÕES RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Sede: Ruge Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2151; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505680572.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488863

URBIOUREM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2130; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505742772.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488910
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TERMOFREX EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São Cristóvão, 9, Arieiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2074; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505524759.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003488898

GRUVITOR � ALUGUER E VENDA DE GRUAS, L.DA

Sede: Rua do Pinhal, Casal Domingos João,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2234; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505959380.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530630

ANTUNES & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua do Valongo, Lagoa do Grou, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1751; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504574809.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000530613

SILVEISTUL, SOCIEDADE DE REBOCOS
E ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua do Outeirinho da Ana, Moita Redonda,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2075; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505586908.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520333

SCALABIS INTERNACIONAL � COMPANHIA
EUROPEIA DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1824; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503033693.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535917

ECODIMULTI � PRODUÇÃO DE TINTAS
ECOLÓGICAS, S. A.

Sede: Zona Industrial, Casal dos Frades, lotes 96, 97,
102 e 103, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1360; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503577529.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 25 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574433

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. JOHANNES
WINKEL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 235, 1.º, sala 8,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1552; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504043730.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488480

MANUEL VIEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 317; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500796610.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535046

GALITO � HOTELARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 909; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502507365.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535097
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CARDAL � CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Sede: Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1004; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502732920.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535100

CLINICOURÉM � CENTRO CLÍNICO DE OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 75, 1.º, esquerdo,
13 e 14, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 443; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501295585.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535020

RESORÉM � RESTAURANTE CAFÉ OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 97, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 524; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501472908.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535062

OURÉM SOM � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE APARELHOS DE SOM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 9, rés-do-chão,
direito, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 534; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501553584.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535054

NOVORÉM � MERCEARIAS E MIUDEZAS
DE SOUSA & ALBINO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 52, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 175; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500204160.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531172

RODRIGUES, MARTINS & COSTA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 398; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501153292.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531130

JOFEPER � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lameira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 865; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502430222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531113

GICOCER CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 959; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502629819.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531075

CAXARITACO � PAVIMENTOS E MADEIRA
DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1900; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505073226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535828
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MÓVEIS DIAMANT, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 821; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502297450.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535763

AGROPARREIRA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Penha de França, 21,
Valada, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 664; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501950540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520996

PETROFÁTIMA � CARBURANTES E ÓLEOS, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 92; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500507007.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000502610

MADEIVILAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Acácio de Paiva, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora da das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 679; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501975373.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000500447

OURISOLA � IMPERMEABILIZAÇÕES OURIENSE, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 900; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502501634.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000502601

FATITUR � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Colégio São Miguel, 43, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2020; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505356635.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520147

CANFOL � CONSTRUÇÕES CIVIS DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, bloco D,
sem número de polícia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 584; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501672320.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535925

CARVALHALOBRAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Calçada, Carvalhal de Cima, Rio de Couros,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2335; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506016978.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535224

CONSTRUÇÕES ALFREDO SILVA & SERAFIM, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal Pinheiro, Freixianda

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1823; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504916599.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531946
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KROCOKIDS � FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA
INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de 9 de Junho, 33, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2386; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506327116.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003520210

MÓVEIS ENCOSTA � FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Junta, Outeiro das Matas,
Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2174; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505766914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003520180

EVENTURA � PROJECTOS DE AVENTURA, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2057; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505555743.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521712

CONSTRUÇÕES QUIMNANDO, L.DA

Sede: Rua dos Amieiros, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1808; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504852370.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000535933

VERDADE E VIDA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, 16, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1802; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504791893.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574204

IMOURÉM � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de D. Nuno Alvares Pereira, 61, rés-do-chão,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1450; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503792071.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574255

LOPES & LOURENÇO, L.DA

Sede: Rua do Padre António Martins Pereira,
Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1153; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503133825.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003521500

LOMBAPEÇAS � ACESSÓRIOS E VEÍCULOS, L.DA

Sede: Lombas, Vilar dos Prazeres, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504015931.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574239

IMPACTO VERDE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 61, rés-do-chão,
esquerdo, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504015931.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574247
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J. GONÇALVES, TELMO & LOPES, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 690; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501997083.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574450

PEREIRA & REIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 366; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500988129.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531261

AMÍLCAR FERREIRA DA FONSECA, L.DA

Sede: Pinhel, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 233; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500433593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2000531270

J. R. A. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E METALOMECÂNICAS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1295; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503450707.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520864

HABITÁCULO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 92, 3.º, porta 6,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1543; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504039156.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489274

FUTURVALOR � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 14, Outeiro das Gameiras, Matas,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1860; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505020114.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003521887

ASC � ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO, L.DA

Sede: Travessa de Castela, 11, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1619; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504189255.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488758

A. GOMES & PONTES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do Vale da Mota, Casalinho,
Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2187; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505803020.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535500

TICOSSAUROS � CENTRO DE ENSINO DE NOVAS TEC-
NOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1679; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504446967.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574549
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CARPINTBAIRRO � CARPINTARIA DO BAIRRO, L.DA

Sede: Rua do Rossio, sem número, Bairro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2224; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505836726.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 19 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574638

C. U. L. O. � CENTRO UNIVERSAL DE LÍNGUAS
DE OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 465, 2.º A, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2179; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505844265.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574603

POLICARPO & DIAS, L.DA

Sede: Lameirinha, Estrada Principal, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1412; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503691623.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489002

TRANSPORTES F. ALMEIDA, L.DA

Sede: Estrada Principal, sem número, Sandoeira,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1969; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505340143.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488987

DIVIOBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cruz, Bairro, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2389; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506205797.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574697

TERRARITO � TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Mata da Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2025; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505432412.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531296

FAMASOL � FÁBRICA DE MALHAS,
SOBRALENSE, L.DA

Sede: Sobral, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 190; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500215715.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574719

CONSTRUÇÕES MARTINS & REIS, L.DA

Sede: Alvega, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 800; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502230010.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574700

STOPTIL � SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS,
PROJECTOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Costa, 33, Casal da Bica, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1406; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503681199.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574778
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VEDÁRIO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEDAÇÕES, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2300; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506043363.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574760

CARVMEI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Carvalhal de Cima, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2402; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506348504.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574743

DIAMANTINO VIEIRA FERREIRA, L.DA

Sede: Urbanização do Casal da Charnequinha, lote 2, loja 3,
1.º, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2240; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505866943.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531199

VITOLUR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, Lagoa do Grou, Freixianda, Ourém.

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2125; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505651297.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489053

PAÇO DO CONDE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Beco do Rebentão, Casais de Carcavelos, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2237; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505962608.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574727

AGRO QUINTA DE S. GENS, S. A.

Sede: Quinta de São Gens, Fonte Catarina,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2417; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506201597.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531725

ECOFIFA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Ponte, sem número, Casal Ribeiro,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2164; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505748568.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534554

FACOMÓVEL � FÁBRICA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 504; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501452141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533825

ESTOFORÉM � FÁBRICA ESTOFOS DE OURÉM, L.DA

Sede: Regato, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 668; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501954236.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003521135
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REVEFÁTIMA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1686; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504450786.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 10 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488456

LAVRAPINTA, PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E DECORATIVA, L.DA

Sede: Rua de Santana, 14, Lavradio, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2066; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505460920.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574409

IMOCAXARIAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, 31, Mata, Urqueira, Ourém.

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2126; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505746034.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489037

MOBILADORA ALBURITELENSE, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1169; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503173606.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531326

A. F. CASTANHEIRA & FILHO, L.DA

Sede: Rua das Três Amélias, Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1982; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505288273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000303706

INDICO � INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Vitórias,
Edifícios São Francisco, 1.º, direito, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1883; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504996932.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489606

HABIOURÉM � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua do Doutor Francisco Alves, 104, cave, 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1909; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505091569.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489622

HABIOURÉM � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Doutor Francisco Alves, 104, cave, 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1908; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505091550.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489614

HELENO & SOUSA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500175233.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira. 2000531407
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MARFILIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 745; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504580370.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489185

PINTURAS VARETA, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 51, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1992; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505419050.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000502733

WOOD WORK � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lagarinho da Carapita, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1865; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505012693.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Fer-
reira Rodrigues. 2000500099

VIPREMI � FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
EM BETÃO, L.DA

Sede: Zona Industrial, lotes 15, 16 e 17, Casal dos Crespos,
Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2325; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506153630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Fer-
reira Rodrigues. 2000500080

SIMOLIZ � CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Manalvo, 7, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 730; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502101482.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina Fer-
reira Rodrigues. 2000748562

FATICER � FÁBRICA DE CERAS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua dos Comboios, Eira da Pedra, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1704; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504369008.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000500056

FLEXITEMP � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, Edifício Castelo,
1.º, porta 1, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1794; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504770942.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520872

SOCIBANHO � FABRICAÇÃO MOBILIÁRIO
SALAS DE BANHO, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal Branco, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2188; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505820269.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534759

VIEIRA, LOPES & CALADO � FIBRAS
DE ALBURITEL, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 823; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502304561.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000500170
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LANOL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1015; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502430478.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520880

PEREIRA, SILVA & REIS, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 850, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 78; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500215901.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531016

FATURBE � AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 115, rés-do-chão,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 848; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502362197.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533043

ITELOVO � COMÉRCIO DE OVOS, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1007; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502739169.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000530990

MÓVEIS 3 A DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 307; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500756546.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000530753

FERNANDO & FERNANDO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 477; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501361383.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533205

VILARCORTES � TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1779; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504550950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488448

PROFIAL � PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S. A.

Sede: Rua da Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1795; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504326350.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 26 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003574069

SILACO � SILICAS ABRASIVOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 883; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502469358.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488197
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AMILCAREIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 976; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502662441.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003488243

MADIAS � MADEIRAS DIAS & DIAS, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 931; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502549831.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489991

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. FRANCISCO
& FILHOS, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1106; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503003581.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534490

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & SOUSA, L.DA

Sede: Outeiro das Matas, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1045; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502864133.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520740

CAFÉ RESTAURANTE CHAPELETA, L.DA

Sede: Rua de São Vicente de Paulo, sem número,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 754; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502135042.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000502547

ROLITUBO � ROLAMENTOS, TUBOS ACESSÓRIOS
PARA CAMIÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Alves, 102, Urbanização
do Ribeirinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 809; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502260122.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520376

JOVIGOL � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 36 a 44, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 180; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500160457.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531539

JOSÉ LUÍS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 427; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501242821.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000531520

CERÂMICA MODERNA DO OLIVAL, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 97; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500061920.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520414
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FERNANDO PAULINO & FILHOS, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1324; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503518140.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534767

TORREFACÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ OUREANA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 65; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500286213.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 22 de Maio de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000300928

SOMOSEL � SOCIEDADE DE MOTO-SERRAS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 57, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 116; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500273090.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000534694

SONICARLOS � CONSTRUÇÕES AQUILINO
F. PEREIRA, L.DA

Sede: Lavradio, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1086; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502942150.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003520384

FUTURFÁTIMA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1813; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504823825.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2003489509

ELECTRIFICADORA OURIENSE, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 96; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500091900.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533612

JOSÉ MARIA JÁCOME, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 28, 1.º, esquerdo, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 211; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500370389.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533604

AUGUSTO PEREIRA GONÇALVES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo da Sé Colegiada, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2204; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505931338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533620

MANUEL OLIVEIRA FERREIRA, L.DA

Sede: Charnequinha, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 813; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502264608.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000747302
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES F. FERREIRAS, L.DA

Sede: Cardeais, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 669; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501954317.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535984

GIESTA � FÁBRICA DE CERAS E VELAS, L.DA

Sede: Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 683; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501979786.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000535950

ESCOLA DE CONDUÇÃO FATIMENSE, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 489; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501409190.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533426

ESPADA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 93; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500549230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 2000533434

IMOPARAI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1600; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504271440.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

A Escriturária Superior, Natalina Ferreira Rodrigues.
2000502512

CHURRASQUEIRA DOS FIDALGOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 8,
rés-do-chão, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1571; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504090992.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

A Escriturária Superior, Natalina Ferreira Rodrigues.
2003489355

GOMEL � METALÚRGICA GONÇALVES
& MENDES, L.DA

Sede: Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 731; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502104295.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574310

FLUXOTERM � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2413; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505933853.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574166

CONSTRUÇÕES METÁLICAS � RUIADEL, L.DA

Sede: Rua da Escola, 8, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1756; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504572156.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003489215
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PROMOAL � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 10,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2258; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505141841.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574174

T. P. B. � TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2079; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502168722.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Pereira de Oliveira Rodrigues. 2003574190

RIO MAIOR

C. R. C. � CISTERNAS E CARROÇARIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 380, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 978/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504213210; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/030910.

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2003, no Cartório
Notarial de Rio Maior, foi alterado o respectivo contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas:

a) Uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio
Francisco Arnaldo dos Santos Valente;

b) Duas do valor nominal de 250 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Digo Filipe dos Santos Valente e André Filipe
dos Santos Valente.

§ único. (Mantém-se inalterado.)

Assim o disseram e outorgaram.

Foi depositado o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada.

Conferida. Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2003759700

IMOALVOR � IMOBILIÁRIA DO ALVOR, S. A.

Sede: Avenida dos Combatentes, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1249/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 503126861; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 6/030919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Joaquim da Nazaré Gomes,

divorciado; vogais: Bárbara Abranches de Sousa Gomes, divorciada,
e Dulce Sousa Gomes, casada.

Conselho fiscal: presidente, Hélder Vasco Ferreira dos Santos,
casado; vogais: Pedro António de Sousa Gomes, divorciado, Antó-
nio Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do General
Firmino Miguel, 3, 1.º, Lisboa, representada por António Manuel
Mendes Barreira, casado, revisor oficial de contas; suplente, Amé-
rico Henrique Gomes da Cruz Reinaldo, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Agosto de 2003.

Conferida. Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2003759735

AGRO-PECUÁRIA DO MOMPOSTEIRO, S. A.

Sede: Fráguas, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 387/
851009; identificação de pessoa colectiva n.º 501588043; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 7/030919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Joaquim da Nazaré Gomes,

divorciado; vogais: Bárbara Abranches de Sousa Gomes, divorciada,
e Dulce Sousa Gomes, casada.

Conselho fiscal: presidente, Hélder Vasco Ferreira dos Santos,
casado; vogais: Pedro António de Sousa Gomes, divorciado, Antó-
nio Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do General
Firmino Miguel, 3, 1.º, Lisboa, representada por António Manuel
Mendes Barreira, casado, revisor oficial de contas; suplente, Amé-
rico Henrique Gomes da Cruz Reinaldo, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Agosto de 2003.

Conferida. Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2003759743

MARCELINO & ADELINO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de 14 de Maio, Alto da Serra, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1178/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505501996; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/030918.

Certifico que, por escritura de 5 de Agosto de 2003, foi dissolvida
e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a seguir in-
dicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2003.

Conferida. Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2003759697

SANTARÉM

DOMUSADVICE � ATELIER DA CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4263/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505977087.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045180
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JORGE MARQUES � CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4084/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505566818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045172

MIGUEL GOMES, TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4040/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505092590.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045164

ACIRTEP � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3619/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504633120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045156

SOLANUM BUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3586/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504480642.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045148

CASA DA TERRA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3570/
990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504459805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045130

DESTROCONTA � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3562/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504330691.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045121

ELECTRO CAETANO & GUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3509/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504260324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045105

TRANSICÁLCIO � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3251/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503831875.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045091

BARRIGUINHA � ACTIVIDADES DESPORTIVAS
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3187/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503738786.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045083

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA MATINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3143/
960529; identificação de pessoa colectiva n.º 503659991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045202

SCALIDIVER � ALUGUER E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3074/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503551694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045210

IMPÉRIO GINÁSIO CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2957/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503365610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045229

A CARAVANA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2907/
940905; identificação de pessoa colectiva n.º 503274011.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045237

SCALVIA � ENGENHARIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2547/
920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502796120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045253

ESPAÇO QUATRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2362/
910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502574623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045261

CALCIDRATA � INDÚSTRIAS DE CAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1382/
810903; identificação de pessoa colectiva n.º 501188509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045385

EVICAR (SANTARÉM) � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2115/
891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502262583.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045377

RELVICREME � SOCIEDADE EXPLORADORA
DE PEDREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2034/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502152265.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045369

MANUEL JOÃO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1624/
840423; identificação de pessoa colectiva n.º 501463534.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045350

JOÃO FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1612/
840227; identificação de pessoa colectiva n.º 501436820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045342

KIMMAVAL � ESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1142/
790104; identificação de pessoa colectiva n.º 500812357.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045318

SOCIEDADE AGRÍCOLA MANUEL
ANTÓNIO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4533/
030826; identificação de pessoa colectiva n.º 506676242; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 24/260803.

Certifico que, por escritura de 6 de Agosto de 2003, lavrada a
fl. 125 do livro n.º 155-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
alterado o contrato da Sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º,
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é do montante de 375 000 euros e corresponde à
soma de três quotas, uma do montante de 250 000 euros, pertença
do sócio Manuel António Jesus Duarte, uma quota do montante de
62 500 euros, pertença da sócia Verónica Maria da Piedade Duarte
Ribeiro, e outra do montante de 62 500 euros, pertença do sócio
António Manuel da Piedade Duarte.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2006044753

J. M. CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1564/
830517; identificação de pessoa colectiva n.º 501373659.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045334

MANUEL DA PIEDADE BAPTISTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1522/
830110; identificação de pessoa colectiva n.º 501352392.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045326

CALCITRAVESSO � EXTRACÇÃO DE PEDRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4309/
020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506046974.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045296

VILA NOVA DA BARQUINHA

A. P. � JOGOS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha. Matrí-
cula n.º 27/890922; identificação de pessoa colectiva n.º 502221194;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/030523.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1) Deliberação de redução do capital.
Data: 28 de Fevereiro de 2003.
Montante: 889 275,58 euros.
Causa: cobertura de prejuízos.

2) Certifico que, em 28 de Junho de 2002, em relação à sociedade
em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 2001852975

SETÚBAL
ALMADA

RIMAJOR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6577/
920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502845457; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/030197.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
seguinte artigo da constituição:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000 000$ e
corresponde à soma de três quota iguais de 20 000 000$, pertencen-
tes uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato foi depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida dos Santos. 3000122530

FILRI � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8576/
970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503829412; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 18/200197.

Certifico que foi registado o seguinte:
Luísa Maria Correia dos Santos Ariano e Maria Alcina Santos Félix

Rodrigues estipulam um contrato de sociedade, que se irá reger pelas
cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma FILRI � Comércio de Produtos Ali-
mentares, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Miguel Torga, 45-C,
loja, Costa de Caparica, freguesia da Costa de Caparica, concelho de
Almada.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste em mercearia e charcutaria e comércio
de outros produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 250 000$, pertencendo uma a cada sócia.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao triplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada, se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambas as sócias,
que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contra-
tos, com as assinaturas em conjunto das duas gerentes.

5.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem ob-
jecto de arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreen-
são judicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em con-
sequência de um processo judicial.

2 � As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou
insolventes.

3 � O valor atribuído às quotas amortizada será o que resultar
do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na
sede da sociedade até três prestações semestrais, a primeira das
quais se vencerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de
amortização.

4 � As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida dos Santos. 3000122613

SEIXAL

BARREIROS & BARREIROS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1668/
890124; identificação de pessoa colectiva n.º 502096420.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160290
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AUTÊNTICO � EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4373/
970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503946052.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160281

METALÚRGICA JACIFER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1372/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501785817.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160273

SULVIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2447/
911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502666013.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160265

CINTILAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4916/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504544730.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160257

ATELIER DE IDEIAS � ORGANIZAÇÃO E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4965/
981211; identificação de pessoa colectiva n.º 504669672.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910375

CUSTÓDIA & SARAGOÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3785/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503550922.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910499

IDEAL PNEUS DO SUL � SOCIEDADE DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5067/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504317326.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910421

QUERSOL � SERRALHARIA CIVIL DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3874/
960320; identificação de pessoa colectiva n.º 501689982.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910286

VIDREIRA DAS PAIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3623/
950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503434159.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910308

NUNO & RUI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5066/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504571389.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2003440771
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FERNANDO CARDOSO & MIGUEL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5855/
001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505177218.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002911231

VALÉRIO & LOPES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5480/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504842374.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002911274

NUNESCONTA CONTABILIDADE E ALVARÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5463/
000127; identificação de pessoa colectiva n.º 502805889.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2003440836

COBELTI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4797/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504204254.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910235

MENDES & ELVIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4918/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504263366.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163981

FARMÁCIA SOROMENHO � M. A. S. V. B. F. L.,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5861/
001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505088320.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163965

SIMÃO & DELGADO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4617/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504091077.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163957

SILVA ALVES & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1494/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501917985.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163949

CONSTRUÇÕES ESTEVES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2367/
910822; identificação de pessoa colectiva n.º 502607815.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163930

EXTERNATO INFANTIL DÓ RÉ MI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1459/
870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501883665.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163922
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SOCEDE � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2089/
901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502427590.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163914

JOSÉ ROSA VIRGÍLIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1652/
890102; identificação de pessoa colectiva n.º 502086343.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163906

OFFICE BREAK � EXPLORAÇÃO MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6928/
021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506316882.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163892

AZEVEDO, VIEIRA & FILHOS � FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2434/
911128; identificação de pessoa colectiva n.º 501614672.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163884

MERCHANT � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2507/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502705990.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163876

LRB COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6604/
020214; identificação de pessoa colectiva n.º 506016080.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002384657

TRANSPORTES IDEAL DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2828/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 500425892.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002679240

ATHL � ARTIGOS TRANSFORMADOS HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3902/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503625060.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163868

AMORARECICLA � RECICLAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5548/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504818090.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163850

AGROCEREAIS � COMÉRCIO, INDÚSTRIA
DE CEREAIS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3607/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503428957.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163841
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POCOCIL � INDÚSTRIAS, COMÉRCIO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 474/781026;
identificação de pessoa colectiva n.º 500803188.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160362

JOVINITA � ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1759/
890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502174544.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160354

SÉRGIO E SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6896/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506289826.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160346

MARMOPIL � COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5158/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504414623.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160320

CENFORMA � MANUTENÇÃO FÍSICA E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3778/
951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503545945.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160311

ROCHA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 590/801003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501058010.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002679215

HOALBO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1570/
880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501994734.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160303

CARLOS CRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6576/
020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505950510.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160249

RODA VIDA MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4385/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503946230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160230

RESTAURANTE A CATAPLANA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4664/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504112996.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2002910260
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LUCILUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3315/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503239801.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2006160222

MIRATÊXTIL � ARTIGOS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1456/
870902; identificação de pessoa colectiva n.º 501869670.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161539

LUSOSIDER, PROJECTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6444/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 502790903.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002 e prestação de contas consolidadas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161415

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RAMOS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 142/721221;
identificação de pessoa colectiva n.º 500414874.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161555

CLIDIRAL � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
E RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1095/
850122; identificação de pessoa colectiva n.º 501479384.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161547

ELECTRO FONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2326/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502583568.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161520

CERVEJARIA ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4001/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503685739.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161512

GESDENTE � GESTÃO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4062/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503717347.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161504

RATÉCNICA � DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4490/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504008579.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161490

L. R. C. B. � COMPRA E VENDA PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4707/
980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504123530.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161482
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LUÍS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4955/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504341855.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161474

LUFETAC � SOCIEDADE COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6040/
010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505398958.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161458

DROGARIA ALTO DO MOINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1589/
880802; identificação de pessoa colectiva n.º 501736565.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161563

MATEBRICO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5845/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505144620.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161431

DIAS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1645/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502081198.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161393

COLÉGIO O BOM JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6602/
020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505874776.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161385

PERFUMARIA TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6140/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505488035.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163248

JORGE & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5385/
991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504699415.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161377

TRANSPORTES DE ALUGUER SANTOS
ALMEIDA & BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5969/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505359685.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006163256

O XORIÇO � CAFÉ, SNACK-BAR, CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5044/
990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504479830.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2006161369
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EXTERNATO VIVÁFESTA ARTUR ANTÓNIO
GERALDES VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6179/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505532050.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161440

MOTAFRA � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1979/
900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502341424.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161423

JACINTO CASACA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6258/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505586320.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161580

CLICONFORT � TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6096/
010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505476070.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2006161571

VIANA DO CASTELO

CAMINHA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 247, de 24 de Outubro de 2003, a p. 22 998-(227), foi publi-
cado com inexactidão o número de matrícula da sociedade Ricardo
Costa Martins � Sociedade Unipessoal, L.da Assim, rectifica-se que
onde se lê «Matrícula n.º 66/010124» deve ler-se «Matrícula n.º 666/
010124». 3000123088

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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• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
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Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

AVISO
1 � Os preços dos contratos de assinaturas do Diário da República em suporte de papel variam de acordo com a data da subscrição e 31 de

Dezembro, pelo que deverá contactar as livrarias da INCM ou a Secção de Assinaturas (v. n.º 5). A INCM não se obriga a fornecer os números
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2 � Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da
responsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 � Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas.dr@incm.pt).

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2003

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %)1

E-mail 50 .....................................................
E-mail 250 ...................................................
E-mail 500 ...................................................
E-mail 1000 .................................................
E-mail + 50 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

 15
 45
 75
140
 25
 90
145
260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos .................................................
250 acessos .................................................
500 acessos .................................................
Número de acessos ilimitados até 31-12 ...

 22
 50
 90
550

CD-ROM 1.ª série (IVA 19 %)

176
615
230
230
230

    68,50

223
715
255
255
255

    68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) .....................................................
CD histórico (1970-1979) .....................................................
CD histórico (1980-1989) .....................................................
CD histórico (1990-1999) .....................................................
CD histórico avulso ...............................................................

100 acessos ..............................................................................................
200 acessos ..............................................................................................
300 acessos ..............................................................................................

INTERNET (IVA 19 %)

120
215
290

Assinante papel 2 Não assinante papel

Preços por série1.ª, 2.ª e 3.ª séries (concursos públicos)

(Em euros)

 € 5,60


