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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direcção-Geral
Aviso n.º 22709/2009
Para efeitos do disposto no artigo 89.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de
Agosto, torna-se público que o Ministério Público, no âmbito do processo
abaixo mencionado, declarou não requerer procedimento jurisdicional,
pelo que os órgãos de direcção, superintendência ou tutela sobre os
visados poderão exercer o direito de acção no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.
Objecto do processo

N.º de processo

Área de devedores (não contri- 27/2005-AUDIT
buintes) à Segurança Social.

Relatório
número

16

Secção

2007 2.ª S

Lisboa, 7 de Dezembro de 2009. — O Director-Geral, (José F. F.
Tavares).
202677289
Aviso n.º 22710/2009
Por despacho de 02 de Dezembro de 2009 do Presidente do Tribunal
de Contas e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 440/99, de 02 de Novembro, são contratados, em regime de prestação de serviços, para exercerem funções de apoio técnico-jurídico no
respectivo Gabinete e em estreita colaboração com o Departamento de
Consultadoria e Planeamento, os seguintes licenciados em Direito:
Carlos Manuel Mendes Correia, para assegurar a realização e acompanhamento dos estudos, pareceres e informações de natureza jurídico-financeira e orçamental.
Pedro João Gil Simões e Silva, para assegurar a realização e acompanhamento dos estudos, pareceres e informações de natureza jurídico-financeira e orçamental, bem como a elaboração de projectos de diplomas legais relativos ao Tribunal de Contas e seus Serviços de Apoio.
Paulo Jorge Nogueira da Costa, para assegurar a realização e acompanhamento dos estudos, pareceres e informações de natureza jurídico-financeira e orçamental.
Estes contratos têm início a 01 de Dezembro de 2009, são revogáveis
a todo o tempo, sem quaisquer indemnizações, caducando nos termos do
n.º 6 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 440/99, de 02 de Novembro.
Em contrapartida dos serviços prestados, os contratados terão direito
a receber o montante anual de € 29.000,00, acrescido de IVA, o qual
será pago em 12 prestações mensais.
Lisboa, 10 de Dezembro de 2009. — O Director-Geral, (José F. F.
Tavares).
202678309

TRIBUNAL DA COMARCA DO ALENTEJO LITORAL
Juízo de Média e Pequena Instância Cível de Grândola
Anúncio n.º 9664/2009
Insolvência n.º 297/09.0T2GDL
Na Comarca do Alentejo Litoral, Grândola — Juízo de Média e Peq.
Inst. Cível de Grândola, no dia 04-11-2009, pelas 16:00 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es):
Paula Cristina Catarino, Secretária, estado civil: Solteiro, nascido(a)
em 02-08-1964, natural de Portugal, concelho de Grândola, freguesia de Grândola [Grândola], nacional de Portugal, NIF — 135881510,
BI — 7003785, Endereço: Praça João de Deus, N.º 16, 7570-000 Grândola com domicílio na morada indicada.
Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando-se o respectivo domicílio.

Dr. Rui Manuel Gonçalves Guerreiro Murta, Endereço: Av. 5 de
Outubro, N.º 19, 1.º Dtº, 2900-311 Setúbal
Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a
que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência
e não ao próprio insolvente.
Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comunicar
de imediato ao administrador da insolvência a existência de quaisquer
garantias reais de que beneficiem.
Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno (alínea i do artigo 36.º-CIRE)
Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
5 dias.
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que
antecede e ainda:
O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou remetido por via postal registada ao administrador da insolvência nomeado,
para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo 128.º do CIRE),
acompanhado dos documentos probatórios de que disponham.
Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência
(n.º 3 do Artigo 128.º do CIRE).
Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, artigo 128.º do CIRE):
A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de
capital e de juros;
As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como
resolutivas;
A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e,
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos
dados de identificação registral, se aplicável;
A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;
A taxa de juros moratórios aplicável.
É designado o dia 14-01-2010, pelas 14:00 horas, para a realização
da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para
o efeito.
Com a presente sentença fica vedada a possibilidade de instauração ou
de prosseguimento de qualquer acção executiva que atinja o património
da insolvente (cf. n.º 1 do artigo 88.º do CIRE).
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 15 dias
(artigo 42.º do CIRE e n.º 5 do artigo 691.º do CPC), e ou deduzidos
embargos, no prazo de 5 dias (artigo 40.º e 42 do CIRE).
Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios de
prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar as
testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do artigo 25.º
do CIRE).
Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que esta se
conta da publicação do anúncio.
Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE). Terminando o prazo em dia que os
tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro
dia útil seguinte.
Data: 05/11/2009. — O Juiz de Direito, Dr. Heliodoro Franco dos
Reis. — O Oficial de Justiça, Margarida Martins.
302670824

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM
Anúncio n.º 9665/2009
Processo n.º 833/09.2TBALR
Insolvência pessoa singular (Requerida)
Requerente: Almeida & C.ª L.da
Insolvente: Jorge Manuel Baptista Fróis
Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de Insolvência acima identificados

