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Assim sendo, é pacífico que a inserção de um terreno na RAN não é 
equiparável a essas situações, uma vez que as limitações inerentes ao 
estatuto dessa reserva não têm a severidade dos casos anteriormente 
referidos e têm em atenção a especial localização factual desse terreno e 
as suas características intrínsecas, não gerando por isso qualquer direito 
de indemnização autónomo.

Porém, o que está em juízo no Tribunal Constitucional não é a apli-
cação ao caso dos autos da norma constante do n.º 12 do artigo 26.º 
do CE, pois que tal matéria constitui objecto inidóneo para efeitos de 
um processo de fiscalização concreta de constitucionalidade, o qual 
tem por objecto apenas normas e não decisões judiciais em si mesmas 
consideradas.

O que está em juízo é a dimensão interpretativa do n.º 12 do artigo 26.º 
do CE, no sentido de permitir (ainda que por aplicação extensiva) que 
solos integrados na RAN com aptidão edificativa segundo os elementos 
objectivos definidos no n.º 2 do artigo 25.º do mesmo Código, expropria-
dos para implantação de vias de comunicação, possam ser avaliados em 
função «do valor médio das construções existentes ou que seja possível 
edificar nas parcelas situadas numa área envolvente cujo perímetro 
exterior se situe a 300 metros do limite da parcela expropriada».

7 — No sentido da inconstitucionalidade da norma, assim delimitada, 
decidiu o Tribunal Constitucional nos seus acórdãos n.os 417/2006 e 
118/2007.

O primeiro desses arestos limita -se a remeter para o acórdão n.º 275/04, 
cuja fundamentação reproduz na íntegra, sendo que a dimensão norma-
tiva não é coincidente, porquanto neste último o que estava em causa era 
uma norma que conduzia a proceder ao cálculo do valor do solo inserido 
em RAN nos exactos termos em que se efectua o cálculo de “solo apto 
para construção”, o que, como já se deixou claro, nada tem que ver com 
a norma sub judicio, que parte do pressuposto de que justamente existem 
constrangimentos regulamentares à edificação nesse solo.

Já o acórdão n.º 118/2007, embora partindo da distinção entre a dimen-
são normativa apreciada no acórdão n.º 275/04 e a que integra o objecto 
desse recurso de constitucionalidade, coincidente com o dos presentes 
autos, não extrai quaisquer consequências dessa distinção, afirmando 
antes que «[...] do mesmo modo, o cálculo da indemnização do terreno 
incluído na RAN como solo apto para construção, ficcionando -se uma 
aptidão edificativa semelhante à dos terrenos situados na envolvente 
de 300 metros, conduziria a que os expropriados viessem a ser indem-
nizados com base num valor superior ao valor do mercado, enquanto 
os proprietários de prédios contíguos e igualmente integrados na RAN 
e dela não desafectados, se pretendessem alienar os seus prédios, não 
obteriam senão o valor que resulta da limitação edificativa legalmente 
estabelecida».

Não se seguirá tal fundamentação por duas ordens de razões.
8 — Em primeiro lugar, porque não é possível afirmar com absoluta 

certeza que o cálculo do valor do terreno inserido em RAN através do 
critério referencial contido no n.º 12 do artigo 26.º do CE leve a que 
o expropriado seja indemnizado num montante superior ao valor de 
mercado do bem expropriado.

Em segundo lugar, porque, ainda que assim não fosse, i. é, mesmo 
na hipótese de a adopção do critério referencial contido no n.º 12 do 
artigo 26.º do CE conduzir a que o expropriado seja indemnizado num 
montante superior ao valor de mercado do bem expropriado, ainda 
assim não seria de concluir, sem mais, por um juízo de inconstitucio-
nalidade.

Importa articular melhor os dois argumentos acabados de enunciar.
Quanto à impossibilidade de se afirmar com absoluta certeza que o 

cálculo do valor do terreno inserido em RAN através do critério refe-
rencial contido no n.º 12 do artigo 26.º do CE leve a que o expropriado 
seja indemnizado num montante superior ao valor de mercado do bem 
expropriado, está -se com isso a dizer que o critério normativo adoptado 
na decisão recorrida não é manifestamente inidóneo para garantir que, 
através dele, o valor da indemnização corresponda ou se aproxime o mais 
possível do valor real e corrente da parcela expropriada, correspondência 
essa que, como resulta do disposto no n.º 1 do artigo 23.º do CE, é o 
objectivo final do legislador (importa ainda, ter presente o disposto no 
n.º 5 do artigo 23.º desse diploma, onde se determina que os critérios 
referenciais legalmente estabelecidos devem ser afastados — adoptando-
-se, nesse caso, outros critérios — sempre que se não verificar uma cor-
respondência entre o valor dos bens calculado de acordo com aqueles e o 
valor real e corrente dos mesmos numa situação normal de mercado).

Com efeito, não é desrazoável admitir que o valor real e corrente de 
um terreno inserido em RAN, situado próximo de um núcleo urbano con-
solidado, tenha um valor relativamente superior ao de um terreno, com a 
mesma área e demais características, também inserido em RAN, que se 
situe a uma mais longa distância do núcleo urbano mais próximo.

Porque nada impede que à utilização não agrícola de terreno inserido 
em RAN, legalmente prevista no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 196/89, 
de 14 de Junho, seja atribuído um valor económico específico, medido 
a partir de elementos certos e objectivos relativos à localização do pró-

prio terreno, à sua acessibilidade e ao desenvolvimento urbanístico da 
zona, não é possível afirmar que a norma sub judicio leva ao resultado 
indesejado de o expropriado se locupletar indevidamente à custa do 
erário público.

Não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o valor real e corrente 
da parcela expropriada não é justamente aquele que se obtém através 
dessa fórmula. Dito de outro modo, o Tribunal Constitucional não dispõe 
de todos os elementos de facto para poder responder à questão de saber 
se, à data da declaração de utilidade pública da parcela expropriada, 
o proprietário do terreno expropriado não teria conseguido obter pela 
alienação da mesma no mercado, justamente o valor que se obtém através 
do critério acolhido na norma sub judicio.

Quanto ao segundo argumento utilizado, i. é que, mesmo na hipótese 
de a adopção do critério referencial contido no n.º 12 do artigo 26.º do 
CE conduzir a que o expropriado seja indemnizado num montante su-
perior ao valor de mercado do bem expropriado, ainda assim não seria 
de concluir, sem mais, por um juízo de inconstitucionalidade, vale o 
mesmo por dizer que o Tribunal Constitucional não se deve substituir 
ao legislador na distribuição por este efectuada do risco de uma eventual 
falta de correspondência entre o valor real e corrente do bem expropriado 
e o montante indemnizatório atribuído.

Nada garante que o critério adoptado na decisão recorrida seja, de entre 
todos, o mais idóneo para se obter o valor real do bem expropriado.

Com efeito, admite -se que o critério normativo acolhido na decisão 
recorrida possa conduzir, em alguns casos, à fixação de um valor indem-
nizatório que exceda o valor real e corrente do bem expropriado, assim 
distorcendo a proporção que deve existir entre o prejuízo imposto pela 
expropriação e a compensação a pagar por ela.

Inversamente, também é fácil imaginar a situação oposta, i. é, a 
possibilidade real de o recurso aos critérios referenciais, legalmente 
estabelecidos, nos n.os 1 e 3 do artigo 27.º do CE levar, pelo menos em 
alguns casos, à fixação de uma indemnização que fique aquém do valor 
real e corrente do bem expropriado, também aqui existindo um dese-
quilíbrio entre o sacrifício imposto ao expropriado e o custo suportado 
pela comunidade, expresso no montante indemnizatório.

Esta incerteza, relativa afinal ao impossível asseguramento de uma 
correspondência em todos os casos absoluta entre o valor da indem-
nização e o valor de mercado do bem expropriado, decorre do simples 
facto de não poder o legislador fazer mais do que ordenar um sistema 
de critérios referenciais atinentes ao cálculo do quantum indemnizatur, 
sistema esse que, devidamente aplicado, tenderá a proporcionar uma 
indemnização efectivamente correspondente ao “valor real e corrente do 
bem de acordo com o seu destino efectivo numa utilização económica 
normal” Como é evidente, da aplicação de tal sistema podem decorrer 
variações, para mais ou para menos, entre o montante da indemnização 
e o valor real do bem. Tais variações, porém, só se tornarão lesivas do 
princípio constitucional da indemnização justa quando forem de inten-
sidade tal que se apresentem, à evidência, como algo de desrazoável e 
de desproporcionado.

Não é o que se passa no caso dos autos, relativamente à “norma” de-
corrente das disposições conjugadas dos artigos 26.º, n.º 12 e 25.º, n.º 2, 
do Código das Expropriações, que o tribunal a quo aplicou.  — Maria 
Lúcia Amaral.
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 Acórdão n.º 258/2011

Processo n.º 434 11

Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:

I — Relatório
1 — José Manuel de Araújo Cardoso, na qualidade de mandatário 

eleitoral do CDS — PP para o município de Barcelos no âmbito das 
eleições para a Assembleia da República a realizar no próximo dia 
05.06.2011, veio interpor recurso para o Tribunal Constitucional, ao 
abrigo do artigo 102.º -B da lei do Tribunal Constitucional (LTC — Lei 
n.º 28/82, de 15 de Novembro, com as alterações posteriores), da de-
cisão do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, de 23.05.2011, 
que indeferiu a sua reclamação relativa à designação dos membros das 
mesas da assembleia de voto da Freguesia de Remelhe.

O requerimento de interposição de recurso tem o seguinte teor:
«José Manuel de Araújo Cardoso na qualidade de mandatário do 

CDS — Partido Popular — Barcelos
Notificado, no âmbito operação eleitoral da designação dos membros 

das mesas de voto da Freguesia de Remelhe, no dia 24 de Maio de 2011, 
do teor da decisão proferida pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos sobre a reclamação por si oportunamente apresentada, que 
confirmou a decisão de não realização do sorteio,
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Por não se conformar e estar em tempo, vem da mesma interpor 
recurso para o Tribunal Constitucional

Nos termos do artigo 47.º da Lei Eleitoral para a Assembleia da Repú-
blica e do n.º 7 do artigo 102.º -B da lei da Organização Funcionamento 
e Processo do Tribunal Constitucional, o que faz nos termos e pelos 
seguintes fundamentos:

Exmos. Senhores Juízes — Conselheiros do Tribunal Constitucio-
nal

1 — O CDS — Partido Popular, CDS.PP, apresentou candidaturas no 
âmbito das Eleições para a Assembleia da República em todos os círculos 
eleitorais, nomeadamente no círculo eleitoral de Braga.

2 — Uma vez definitivamente aceite a candidatura do CDS -PP ao 
círculo eleitoral de Braga junto do Tribunal competente o Mandatário 
da Lista substabeleceu mandatários concelhios para que conduzissem 
em seu nome e representação do CDS -PP as operações eleitorais rela-
tivas à escolha dos membros das mesas para as assembleias e secções 
de voto nos respectivos concelhos do Distrito, nos termos dos artigos 
46.º e 47.º da LEAR.

3 — Nesse sentido, nomeou mandatário para o concelho de Barcelos, 
José Manuel Araújo Cardoso, com o cartão de cidadão n.º 9800723 
(em anexo).

4 — Ora diligente no exercício das suas funções José Manuel Araújo 
Cardoso informou previamente a Câmara, conforme ofício e credencia-
ção passada pelos serviços da mesma (em anexo), dos nomes e dados 
dos delegados de finta do CDS -PP às reuniões nas Juntas de Freguesia 
para a escolha dos membros das mesmas.

5 — Na justa expectativa que os Presidentes de Junta, cumprindo o 
dever a que estão adstritos de convocar os delegados de todas as candi-
daturas concorrentes à eleição, procedessem à respectiva convocatória, 
indicando o dia e a hora da reunião.

6 — Ora, e ao contrario dos demais, assim não procedeu o Presidente 
da Junta de Freguesia de Remelhe.

7 — E em manifesta violação dos princípios legais da igualdade e 
da pluralidade, e em rude desrespeito pelas formalidades essenciais, 
nada disse ou fez para convocar devidamente o delegado da lista do 
CDS -PP.

8 — Nem por carta registada para a morada da sede local, ou sede 
nacional;

9, Nem para a morada do mandatário do círculo que consta dos autos 
junto do tribunal competente.

10 — Nem por telefax para a sede nacional;
11 — Nem sequer por Edital a que está legal e minimamente obri-

gado.
12 — Nem acrescente -se, procurou um contacto telefónico do man-

datário concelhio ou dos Delegados, indicados que estavam junto da 
Câmara Municipal.

13 — Ora, nada sabendo quanto ao dia e hora da reunião, e alertado 
pelo limita do prazo para a realização da mesma, o Mandatário ora re-
corrente dirigiu -se no dia 19 de Maio de 2011 aos serviços da Junta, e 
foi surpreendido pela informação verbal prestada pelos mesmos de que 
a reunião tinha siso realizada ontem no dia 18 de Maio;

14 — Inconformado com a actuação ao arrepio do normativo, recla-
mou (em anexo) perante o Presidente da Câmara de Barcelos, invocando 
a total prescrição dos requisitos fixados na lei para a realização da 
reunião, nomeadamente as formalidades essenciais à sua convocató-
ria, a violação dos princípios da igualdade e do pluralismo, e também 
invocando que a ser considerada realizada a referida reunião, a mesma 
poderia de acordo essencial como é prova bastante a reclamação, pro-
pondo assim que se fizesse a escolha mediante sorteio em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º da Lei Eleitoral para a Assembleia 
da República.

1 — Por despacho de 25 de Maio de 2013, do qual foi notificado 
às 17h00, o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos entendeu 
“considerar legalmente constituídas as mesas de voto” (anexo) e não 
realizar o sorteio, aceitando desta feita a constituição da mesa enviada 
pela Junta de Freguesia.

2 — Sucede porém que perante a falta expressa de consenso entre as 
forças politicas representadas — tornando -se necessário para a obtenção 
do mesmo, a comparência e expressa conjunção de vontades dos delega-
dos das candidaturas incumbe no Presidente da Câmara, nos termos do 
n.º 2 do Artigo 47.º, da Lei Eleitoral, o dever de realização do sorteio, 
sob pena de clara preterição dos requisitos legais.

3 — Na verdade a decisão ora recorrida limitou -se a presumir que a 
reunião realizada cumpriu os pressupostos essenciais, nomeadamente 
no que respeita à sua convocatória.

4 — O que de facto não sucedeu, como atrás ficou dito;
5 — E reitera -se o delegado do CDS -PP devido o previamente cre-

denciado pela Câmara Municipal, não foi por qualquer meio notificado 
ou informado pela Junta de Freguesia de Remelhe da realização da 
mesma, tendo sido desta forma claramente impedido participar da 
mesma.

6 — O que desde logo força a conclusão de não ter havido qualquer 
«reunião» entre representantes das forças politicas concorrentes, como 
indica o Presidente de Câmara no despacho, uma vez que sucederia à 
margem dos requisitos legais nomeadamente quanto à convocatória em 
grave violação da lei;

7 — Devendo declarar -se, no mínimo, nula qualquer decisão dela 
emanada.

8 — Aliás, nenhuma prova foi prestada pelo Presidente da Câmara 
comprovando a convocatória necessária, nem sequer a acta da realização 
da referida reunião.

9 — E negligenciou ainda o Presidente da Câmara, a considerar 
reunidos os pressupostos de validade para a realização da mesma, o 
simples facto de a reclamação apresentada consubstanciar por si só a 
manifestação do desacordo quanto à escolha dos nomes para as mesas 
comunicados pelo Presidente da Junta de Freguesia.

10 — Pelo que, atento ao mesmo desentendimento, outra alternativa 
não lhe restava que convocar as forças politicas concorrentes para a 
realização do sorteio.

11 — Diligência legal que recusou praticar.
12 — Assim, entende o recorrente que a decisão recorrida ultra-

passa e é contrária em rigor ao próprio espírito da lei e da aplicação do 
principio da pluralidade cujas disposições — complementadas sempre 
com a profícua jurisprudência do Tribunal Constitucional — reflectem 
uma orientação de base: a de, sempre e em qualquer circunstância, se 
procurar salvaguardar a vontade dos delegados das listas concorrentes, 
limitando -se ao essencial daquela intervenção dos presidentes da Câmara 
e da Junta de Freguesia.

É neste ponto que o recorrente convoca a jurisprudência vertida no 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 812/1993 (in www.tribunalcons-
titucional.pt) que trata precisamente de uma questão sub judice:

“Para haver acordo torna -se necessário, em princípio, a comparência 
e a expressa conjugação de vontades dos delegados das candidaturas. 
Não se verificando em circunstancialismo, não se pode concluir que 
tenha havido acordo, pelo menos quando outro partido político reagiu ao 
procedimento adoptado nas reuniões ocorridas nas juntas de freguesia, o 
que afasta o entendimento de acordo tácito, por falta de comparência. Não 
obtido consenso o respeito da composição das mesas das assembleias de 
voto, nem tão pouco se reunindo os pressupostos exigidos para um sorteio 
de nomes, retiradas do colégio eleitoral, impõe -se que a nomeação feita 
obedeça a critérios de democraticidade, equidade e equilíbrio politico, 
o que minimamente se obtêm mediante uma composição plural, onde 
estejam representadas, pelo menos, as forças politicas mais significantes 
na circunscrição eleitoral em causa”

Nestes termos, e nos melhores de Direito, e sempre com o douto 
suprimento de V. Exªs, deve o presente recurso ser julgado precedente 
por provado e, por via dele, ser proferido Acórdão que revogue a decisão 
recorrida e a substitua por outra que determine realização do sorteio.»

2 — Em cumprimento do despacho de fls. 25, foram juntos aos autos 
os documentos de fls. 29 a 32, enviados pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos.

3 — Dos autos emergem os seguintes elementos relevantes para a 
decisão:

O recorrente José Manuel de Araújo Cardoso é mandatário pelo CDS-
-PP para o concelho de Barcelos (cf. docs. fls. 16 a 18).

O CDS -PP indicou, em 12.05.2011, à Câmara Municipal de Barcelos 
o nome de Abílio Ribeiro Simões como seu delegado para a freguesia 
de Remelhe, município de Barcelos (cf. credencial de fls. 19).

No dia 20.05.2011, o recorrente apresentou reclamação junto do 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, requerendo a realização 
de sorteio para a designação dos membros da mesa de voto da citada 
freguesia de Remelhe, com fundamento em que o referido representante 
do CDS -PP não fora convocado, pelo presidente da citada junta de fre-
guesia, para a reunião da escolha dos membros da mesa da assembleia 
de voto, realizada no dia 18.05.2011, e da qual apenas teve conhecimento 
no dia seguinte (doc. de fls. 20/21).

Por ofício n.º 25/AR/SE, datado de 23.05.2011, o Presidente da Câ-
mara de Barcelos comunicou o seguinte ao recorrente:

«Em resposta à reclamação supracitada, que nos mereceu a maior 
atenção, e auscultando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Re-
melhe, é entendimento da Câmara Municipal de Barcelos considerar 
legalmente constituídas as mesas de voto daquela freguesia, nos termos 
do consignado no n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 14/79, de 16 de Maio.» 
(doc. de fls. 22).

O referido ofício foi recebido pelo recorrente em 24.05.2011 (cf. 
docs. fls. 22 e 32).

O recorrente recorreu deste acto para o Tribunal Constitucional, em 
25.05.2011, mas, tendo o respectivo requerimento sido apresentado 
directamente neste Tribunal, foi, por despacho do Vice -Presidente do 
Tribunal Constitucional, remetido, na mesma data, ao Presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, em cumprimento do disposto no ar-
tigo 102.º -B, n.os 1 e 7 da LTC (doc. fls. 3 e 4 e s. dos autos).
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Em 27.05.2011, o recorrente apresentou novo requerimento, igual-
mente remetido ao Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, na 
mesma data, em cumprimento do despacho do Presidente do Tribunal 
Constitucional (doc. fls. 11 e s.).

Em 27.05.2011, o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos re-
meteu o processo a este Tribunal Constitucional, juntando o Edital 
respeitante ao acto recorrido e afirmando manter o seu despacho de 
25.05.2011 (doc. fls. 2 dos autos).

A Junta de Freguesia de Remelhe emitiu, em 09.05.2011, edital de 
convocatória da reunião de delegados para designação dos membros 
das mesas eleitorais, marcada para o dia 18.05.2011, às 21.30 horas 
(convocatória de fls. 29).

Esta convocatória foi afixada nos “locais habituais” em 09.05.2011 
(cf. certidão de afixação de fls. 30).

A reunião de delegados realizou -se no dia 18.05.2011, pelas 21.30 horas, 
na sede da Junta de Freguesia de Remelhe, estando presentes o presidente 
da junta, que presidiu, o representante do PSD (José Nuno Torres Senra) 
e o representante do PS, José Ribeiro Fernandes — cf. acta de fls. 31.

Cumpre apreciar e decidir.

II — Fundamentação
4 — Para a apreciação do presente recurso é competente o Tribu-

nal Constitucional, nos termos do disposto nos artigos 8.º, alínea f), e 
102.º -B da LTC.

O Tribunal apenas poderá pronunciar -se sobre o recurso apresentado 
em 25.05.2011, que se mostra tempestivo.

A questão a decidir nos presentes autos é a de saber se a designação 
dos membros da mesa da assembleia de voto da freguesia de Remelhe, 
município de Barcelos, respeitou o disposto no artigo 47.º da Lei Elei-
toral para a Assembleia da República (adiante, LEAR, aprovada pela 
Lei n.º 14/79, de 16 de Maio, e alterada, por último, pela Lei Orgânica 
n.º 2/2001, de 25 de Agosto).

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 47.º da referida lei, cabe ao pre-
sidente da junta de freguesia a convocação dos delegados das listas 
concorrentes para a reunião destinada à designação dos membros da 
mesa. A escolha é feita por acordo entre estes, se estiverem presentes na 
reunião para o efeito convocada, ou, na falta de acordo, por sorteio de 
entre os cidadãos indicados, pelos delegados, ao presidente da câmara 
municipal. Nos casos em que não tenham sido propostos cidadãos pelos 
delegados das listas, compete ao presidente da câmara municipal nomear 
os membros da mesa cujos lugares estejam por preencher.

Este Tribunal já afirmou, no Acórdão n.º 812 -A/93 (publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 16.03.1994), que «para haver acordo 
torna -se necessário em princípio a comparência e a expressa conjugação 
de vontades dos delegados das candidaturas.»

E, no Acórdão n.º 528/99, salientou que tal acordo é válido, ainda 
que na dita reunião não estejam presentes todos os delegados, desde 
que para a mesma eles tenham sido convocados e compareça mais do 
que um delegado.

No caso em apreço, resulta da convocatória, da certidão de afixação 
e da acta que a reunião de delegados para a designação dos membros 
das mesas eleitorais foi convocada pelo presidente da junta de Remelhe 
para o dia 18.05. 2011, através de edital afixado no dia 09.05.2011, não 
havendo motivo para pôr em duvida que a afixação se tenha mantida 
até à data da reunião.

Não exigindo a lei uma forma específica de comunicação (artigo 47.º, 
n.º 1, da LEAR), não se afigura irregular o meio utilizado, tanto mais 
que a afixação se deu em data muito anterior à da realização da reunião. 
Foram, assim, dadas suficientes garantias de cognoscibilidade a um 
delegado medianamente diligente e necessariamente familiarizado, por 
dever funcional, com o calendário eleitoral.

É certo que o edital em causa contém uma nota de rodapé, segundo a 
qual «esta convocatória deve ser complementada pelo contacto directo 
(p. ex., pela via postal) com os delegados indicados à Câmara Municipal 
pelos partidos/coligações.». Acontece, porém, que o edital já contém 
todos os elementos necessários para assegurar a comparência à reunião, 
pelo que a menção em nota não lhe retira eficácia autónoma de con-
vocação. Assim sendo, os interessados devem ser tidos por notificados 
por essa via, independentemente de ter sido ou não dado cumprimento 
ao “complemento” anunciado, na nota. Acresce que o requerente não 
alega, nem tal resulta dos autos, que a comunicação personalizada foi 
dirigida às restantes candidaturas, não se podendo por isso concluir por 
um tratamento não igualitário das várias listas concorrentes.

Não se descortinando outros vícios de que o acto possa enfermar, é 
de negar provimento ao recurso.

III — Decisão
Pelo exposto, decide -se negar provimento ao recurso da decisão do 

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, de 23.05.2011, que in-

deferiu a reclamação relativa à designação dos membros das mesas da 
assembleia de voto da Freguesia de Remelhe, para as eleições legislativas 
agendadas para o próximo dia 05.06.2011.

31 de Maio de 2011. — Joaquim de Sousa Ribeiro — Carlos Pamplona 
de Oliveira — J.Cunha Barbosa — Catarina Sarmento e Castro — Ana 
Maria Guerra Martins — José Borges Soeiro — Vítor Gomes — Carlos 
Fernandes Cadilha — Gil Galvão — Maria Lúcia Amaral — João Cura 
Mariano — Maria João Antunes — Rui Manuel Moura Ramos.

204760105 

 TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Despacho (extracto) n.º 8198/2011
Por meu Despacho de 26/05/2011, foi autorizado o pedido de exonera-

ção do Mapa de Pessoal do Tribunal da Relação de Lisboa, do Assistente 
Técnico, Octávio Manuel Vicente Silva Lino, nos termos da alínea b) do 
n.º.1 do Artigo 32.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, produzindo 
efeitos a partir de 30 de Maio de 2011.

26 de Maio de 2011. — O Presidente do Tribunal da Relação de 
Lisboa, Luís Maria Vaz das Neves.

204760908 

 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio n.º 7979/2011
Processo n.º 610/09.0TBABT-G — Prestação

de Contas administrador (CIRE)
A Dr.ª Sandra Cristina Martins Morgado Marques, Juiz de Direito 

deste Tribunal, faz saber que são os credores e a insolvente Zincoló-
gica, L.da, NIF - 507751698, Endereço: Parque Industrial Norte, Lote 1 
23, Abrantes, 2200-479 Abrantes, notificados para no prazo de 5 dias, 
decorridos que sejam dez dias de éditos, que começarão a contar-se da 
publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas 
pelo administrador da insolvência (art.º 64.º n.º 1 CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais 
(n.º 1 do art.º 9.º do CIRE).

11-04-2011. — A Juiz de Direito, Dr.ª Sandra Cristina Martins Mor-
gado Marques. — O Oficial de Justiça, Manuel Gil Coxinho.

304583226 

 3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio n.º 7980/2011

Processo de Insolvência n.º 975/11.4TBACB — 3.º Juízo
Insolvente: Jorge Humberto Martins Santos, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de Insolvência acima identificados
No Tribunal Judicial de Alcobaça, 3.º Juízo de Alcobaça, no dia 

24 -05 -2011, às 15h 38m, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência do(s) devedor(es): Jorge Humberto Martins Santos, L.da, NIF 
504642898, Endereço: Moita do Poço, Turquel, 2460 -815 Alcobaça 
fixando -se como residência dos gerentes da devedora, Jorge Humberto 
Martins Santos e Susana Maria Tinta dos Santos em Moita do Poço, Tur-
quel, 2460 -815 Alcobaça a quem é fixado domicílio na morada indicada. 
Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identifi-
cada, indicando -se o respectivo domicílio: Dr. José Cecílio, Endereço: 
Rua Barreto Perdigão, N.º 1, 1.º Esq.º, Leiria, 2410 -088 Leiria. 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 existên-
cia de quaisquer garantias reais de que beneficiem. Declara -se aberto o 
incidente de qualificação da insolvência com carácter pleno (alínea i do 
art.º 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 




