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1. Contratos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Superintendência dos Serviços
do Material — Direcção de Navios.
Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Alfeite/Almada.
Código postal:
2810-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Navios — Alfeite.
À atenção de:
Divisão Administrativa e Financeira.
Telefone:
210901375.
Fax:
212747733.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais.
Defesa.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Reparação naval do U. A. M. 122.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 01.
Principal local de execução: a definir pela entidade adjudicante.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Reparação naval do U. A. M. 122.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 50241000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Reparação naval do U. A. M. 122.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
No prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, deverá o adjudicatário
fornecer à entidade adjudicante uma caução de 5% do valor do contrato, excluin-
do o IVA, como garantia de bom cumprimento.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados nos termos previstos no artigo
13.º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de
se constituir em agrupamento complementar de empresas ou em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, quando lhes seja adjudicado
o fornecimento e tendo em vista a celebração do contrato.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As exigidas no título VIII do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Não.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 75;
Prazo de fornecimento — 15;
Margem sobre sobressalentes — 10.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
06ALR1106 — Concurso público n.º 08/DN/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos do-
cumentos
Data: 20/09/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 100.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do Conselho Administrativo da
Direcção de Navios, podendo ainda ser pago por transferência bancária para o
NIB n.º 078101120000000910513 da D. G. T. Neste caso o programa e o
caderno de encargos só podem ser levantados contra a comprovação da transfe-
rência, que deve indicar a data desta e a entidade que a efectuou.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 25/09/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta (concursos públicos):
Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 26/09/2006.
Hora: 15.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 24/08/2006.

24 de Agosto de 2006. — O Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, António Edgard Pestana da Costa. 3000214631

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Direcção de Serviços das Instalações e Equipamentos

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo

Endereço Código postal
Rua do Cicioso, 18, Apartado 2027 7001-901 Évora

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266758770 266735868

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ars@arsalentejo.min-saude.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do Centro de Saúde de Borba — fundações e estrutura, rede de terras e
rede de esgotos enterrados.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fundações e estrutura, rede de terras e rede de esgotos enterrados da construção do
Centro de Saúde de Borba.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Quinta da Prata Borba.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.51.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes

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?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A extensão encontra-se definida no processo de concurso.
Intervenção em 1200 m2 de superfície coberta.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 180 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a que for adjudicada a empreitada deve prestar uma caução do valor
de 5% do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Português.
Empreitada por preço global.
Os pagamentos serão efectuados nos termos do disposto no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamento de empresas, nos termos do estabelecido no n.º 7 do programa do
concurso.

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
Podem ser admitidos a concurso:
Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes habilitações
válidas:
A classificação na 1.ª subcategoria da 1.ª categoria em classes correspondentes, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela, devendo no entanto a classe de uma das subcategorias acima indica-
das ter valor superior ao valor global da proposta.
Caso o concorrente não disponha de todas as habilitações exigidas nos termos da
alínea anterior e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo
265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo à
proposta, os subempreiteiros possuidores dessas habilitações aos quais ficará vin-
culado, por contrato, para a execução dos trabalhos que lhes respeitem.
Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no anexo IV do pro-
grama do concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneida-
de, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aque-
la inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.
Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no
n.º 13.3 do programa de concurso.
É admitida a subcontratação nas condições mencionadas no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos na alínea a) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas a), b), c) e
d) do n.º 13.3 do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas d) e e) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas g) a
j) do n.º 13.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas alíneas f) e i) dos n.os 13.1 e 13.2 e nas alíneas l) e q)
do n.º 13.3 do programa de concurso.
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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

B2) Os critérios 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 3/2005-DSIE.

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

Data limite de obtenção 09 /10 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 35 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou numerário.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /10 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus represen-
tantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /10 /2006
Hora: pelas 10 horas. Local: na Administração Regional de Saúde do Alentejo/
Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos, na morada indicada no anexo A.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor estimado para a empreitada é de 200 000 euros.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da

União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao

limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dsie@arsalentejo.min-saude.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
F. C. Cabo — Centro de Reproduções
Heliográficas, Fotocópias e Execução
de Desenho Técnico, L.da

Endereço Código postal
Rua dos Castelos, 24, 1.º 7000-664

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266705278 266705278

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Alentejo/Direcção de Serviços
das Instalações e Equipamentos

Endereço Código postal
Rua do Dr. Joaquim Henrique 7000-890 Évora
da Fonseca, 20

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769620 266704197

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dsie@arsalentejo.min-saude.pt

10 de Agosto de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves. 3000214729

Direcção-Geral da Saúde

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital do Arcebispo João

Crisóstomo — Cantanhede

Endereço Código postal
Rua do Padre Américo 3060-186

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231420637 231420290

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hdcantanhede.

min-saude.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   14

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição serviços limpeza hospitalar.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O valor previsível do contrato nos três anos será de 210 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /01 /2007 e/ou termo 31 /12 /2007

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1.º Preço global da proposta;

2.º Indicação do sistema de certificação de qualidade e métodos utilizados para a

sua verificação;

3.º Principais clientes dos últimos três anos;

4.º Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados na empresa e desig-

nados para a prestação de serviço na instituição.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 28 /09 /2006

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

29 /09 /2006
Hora: 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

060 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
O acto de abertura do concurso é público, muito embora apenas possam intervir as

pessoas devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: Serviço de Aprovisionamento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

21 de Agosto de 2006. — Pelo Hospital do Arcebispo João Crisós-
tomo — Cantanhede, Jorge Manuel Pereira Martins. 1000305031

Hospital Distrital de Águeda

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital Distrital de Águeda

Endereço Código postal
Rua da Misericórdia, 261 3750-130

Localidade/Cidade País
Águeda Portugal

Telefone Fax
234611000 234624820

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hdagueda.
min-saude.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A prestação de serviços a efectuar na sequência do presente concurso público des-
tina-se a fornecer o Hospital Distrital de Águeda.
O fornecimento será anual de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O objecto da prestação de serviços será prestado nas instalações da entidade adju-
dicante [I.1)].

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 55.52.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos55.52.12.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /01 /2007 e/ou termo 31 /12 /2007

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao
adjudicatário a prestação de caução no valor máximo de 5% do valor total do forne-
cimento, com exclusão do IVA, conforme as modalidades expressas no artigo 70.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As condições de pagamento do encargo total de fornecimento são as fixadas de
acordo com as regras estabelecidas no programa do concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem apresentar-se a concurso quaisquer interessados, bem como agrupamentos
de concorrentes, nos termos definidos no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, que reúnam a capacidade técnica e financeira necessárias.

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
Podem apresentar propostas os concorrentes que não se encontrem em quaisquer
das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, que reúnam a capacidade técnica e financeira necessárias.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração com assinatura de quem detenha poderes para o acto, na qual o
concorrente 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
pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais
que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para obrigarem, conservatória do
registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nes-
sa conservatória;
b) Declaração emitida conforme modelo anexo do programa do concurso;
c) Declaração de conhecimento e de aceitação do programa do concurso e do cader-
no de encargos a cujo cumprimento se obrigam e de submissão à legislação e ao
foro do Tribunal da Comarca de Águeda, com renúncia a qualquer outro.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três úl-
timos exercícios findos ou de exercícios findos desde a constituição, caso esta te-
nha ocorrido há menos de três anos (pode ser utilizada cópia de declaração anual
apresentada para efeito de IRC, desde que inclua o balanço e a demonstração de
resultados);

b) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS (modelo 1, modelo 2 ou
modelo 3) apresentadas nos três últimos anos;
c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
valor global dos seus negócios e dos seus fornecimentos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos, indicando os respec-
tivos montantes, datas e destinatários, comprovados por declaração destes.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou

administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-

plementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço;
2 Qualidade;
3 Mérito técnico da proposta.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 8100017.

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

006 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O programa do concurso e caderno de encargos poderão ser obtidos no Sector
de Aprovisionamento de Hospital [sito na morada indicada em I.1)], dentro do
horário normal de expediente, sendo o custo de 25 euros, não incluindo despe-
sas de correio, podendo ser pago em dinheiro, cheque ou vale de correio, à or-
dem do Hospital Distrital de Águeda, até ao dia do acto da recepção das pro-
postas.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

19 /10 /2006
Hora: 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

060 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
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, entendendo-se
que a credenciação é feita através da exibição de procuração, com indicação da res-
pectiva qualidade do outorgante, da qual constem poderes bastantes para obrigar o
concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 11 horas. Local: Biblioteca do Hospital Distrital de Águeda.

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 PRÓXIMOS
ANÚNCIOS
Não.
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-

nal Oficial da União Europeia

25 /08 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da

União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao

limiar europeu.

25 de Agosto de 2006. — Pelo Hospital Distrital de Águeda, Tere-
sa Mariano Pêgo. 3000214636

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Universidade de Évora Sr. Reitor

Endereço Código postal
Largo dos Colegiais 7000-803

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266740800 266740806

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@stec.uevora.pt http://www.uevora.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 06 /09 /2006

Custo: ———————— Moeda: ————————

Condições e forma de pagamento:

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

039 dias a contar do envio do anúncio para o Jornal Oficial da União Euro-

peia

Hora: ————————

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista 09 /10 /2006

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 21 /11 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora: ——————— Local: ————————————————————————

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 145, de 28 de Julho de 2006.

18 de Agosto de 2006. — O Reitor, Jorge Araújo. 1000305002

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

ANÚNCIO DE CONCURSO DE CONCEPÇÃO

Serviços ¢

Serviços especiais £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lagos Secção de Património

e Aprovisionamento

Endereço Código postal
Edifício Trindade, Estrada 8600-851

da Ponta da Piedade

Localidade/Cidade País
Lagos Portugal

Telefone Fax
282780900 282762005

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
spa@cm-lagos.pt

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 OS PROJECTOS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO DO PROJECTO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a concepção de discurso expositivo para o «Armazém do

Espingardeiro».

II.1.2) Descrição
O presente concurso destina-se a seleccionar o melhor projecto para o discurso

expositivo do «Armazém do Espingardeiro».

II.1.3) Local de execução
Lagos.

Código NUTS

II.1.4) Nomenclatura

II.1.4.2) Outra  nomenclatura relevante (CPC) **

Categoria de serviço 11

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

III.2) A PARTICIPAÇÃO ESTÁ RESERVADA A UMA DETERMINADA PROFIS-
SÃO

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar qual

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público    ¢        Concurso limitado    £

IV.2) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS
Por ordem decrescente de importância:

Metodologia/conteúdo criativo e conceptual da proposta;

Inovação tecnológica;

Articulação CM Lagos/entidade adjudicatária;

Programa de trabalhos e prazo de execução do estudo prévio.
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao projecto pela entidade adjudicante
Processo n.º 59/06.

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

Data limite de obtenção 03 /10 /2006

Custo: ———————————— Moeda: ———————————

Condições e forma de pagamento: ————————————————————

IV.3.3) Prazo para recepção dos projectos ou dos pedidos de participação

10 /10 /2006

Hora (se aplicável) ————————————

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas pelos candidatos

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £  ————————

IV.4) PRÉMIOS E JÚRI

IV.4.1) Número e valor dos prémios a atribuir
1.º prémio — 1000 euros;

2.º prémio — 750 euros;

3.º prémio — 500 euros.

IV.4.3) O contrato de prestação de serviços celebrado na sequência de um con-
curso de concepção deve ser atribuído ao vencedor ou a um dos vencedores
deste concurso?

NÃO    £        SIM    ¢

IV.4.4) A entidade adjudicante está vinculada à decisão do júri?

NÃO    £        SIM    ¢

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias

n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão, de 17 de

Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22 de Junho.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Júlio José

Monteiro Barroso. 1000305010

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Setúbal Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Rua de Acácio Barradas, 27, 2900-197 Setúbal

Edifício Sado — piso 1

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
265537031 265535296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dom@mun-setubal.pt www.mun-setubal.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Rede de drenagem doméstica nas Ruas da Morgada, Chamburguinha e adjacentes —

2.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste nos seguintes trabalhos:

1) Remoção e reposição de pavimentos;

2) Movimento de terras (escavação e aterro);

3) Fornecimento e montagem de tubagem em PVC e em PEAD;

4) Fornecimento e execução de caixas de visita;

5) Fornecimento e execução de estação elevatória compacta;

6) Fornecimento e montagem de vedação em rede metálica plastificada.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Faralhão — Setúbal.

Código NUTS
PT 133 — Península de Setúbal.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.11-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.31-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote ¢ vários lotes £ todos os lotes £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
3082,00 m.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 150 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a apresentar é de 5% do valor da proposta do concorrente a quem for

adjudicada a obra.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos far-se-ão por medição, em observância do disposto nos artigos

202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas

exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do

agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade

de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,

os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

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
Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de

Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), com as seguintes autori-

zações:

A autorização na 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, em classe que cubra o valor glo-

bal da proposta.

A classificação nas autorizações:

15.ª subcategoria da 4.ª categoria em classes correspondentes, cada uma, ao valor

dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um

desses trabalhos cabe na proposta.
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Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos da alínea

anterior e desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará, em documento anexo à proposta,

os subempreiteiros possuidores dessas autorizações aos quais ficará vinculado, por

contrato, para a execução dos trabalhos que lhe respeitem;

b) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem

certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à

obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas

no n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-

rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade

técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa

lista;

c) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou que não

apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde

que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-

dade financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso, indi-

cados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situa-

ção em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1)].

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, consoante a situa-

ção em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1)].

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para além dos documentos exigidos no ponto 15 do programa de concurso, con-

soante a situação em que se apresentem a concurso [alíneas a), b) ou c) do ponto

III.2.1)], comprovativo de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta

a concurso, de valor não inferior a 350 260 euros.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
DOM/DIA/947.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Ao valor acima descrito acresce o IVA à taxa legal em vigor.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da sua publicação no Diário

da República

Hora: 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 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
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-

vir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-

correntes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa em

nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade. Será facultada a imediata

consulta aos processos com vista à formulação de reclamações a que houver lugar.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 15 horas. Local: no Auditório do Edifício Sado — Rua de Acácio Barradas,

27, 5.º piso, em Setúbal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

Junta Metropolitana de Lisboa — PORLVT — Medida 1.2.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O valor para o efeito do concurso é de 583 768,53 euros.

Não é admitida a apresentação, pelos concorrentes, de variantes ao projecto.

Em caso de divergência entre este anúncio e o programa de concurso, prevalece o

que deste último constar.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da

União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao

limiar europeu.

4 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa.

3000214698

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Águas Trás-os-Montes e Alto Douro, S. A.
Endereço postal:
Avenida Osnabruck, 29.
Localidade:
Vila Real.
Código postal:
5000-427.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
+351 259309370.
À atenção de:
Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alexandre Chaves.
Telefone:
+351 259309370.
Fax:
+351 259309379.
Correio electrónico:
geral@atmad.adp.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.aguas-tmad.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Empreitada de execução das condutas adutoras, reservatórios e estações elevató-
rias do Subsistemas do Alto Sabor (SAA-TF-01).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Avisamos todos os interessados que nesta data foram anexados esclarecimentos
ao processo patenteado a concurso, respeitante ao concurso público em referên-
cia, e cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 2.ª série, parte es-
pecial, n.º 128, de 5 de Julho de 2006, e no JOCE, n.º 2006/S, 130-138917,
de 12 Julho de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 24/08/2006.

24 de Agosto de 2006. — O Administrador, José A. Boal Paixão.

1000305046
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CACÉMPOLIS, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

NO CACÉM, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
CacémPolis, Sociedade

para o Desenvolvimento do Programa

Polis do Cacém, S. A.

Endereço Código postal
Desvio à Rua de Elias Garcia 2735-951

(ex-Fábrica Melka)

Localidade/Cidade País
Agualva-Cacém Portugal

Telefone Fax
219188960 219144893

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cacempolis.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção de um parque de estacionamento subterrâneo (P1), infra-
-estruturas e espaços públicos na área adjacente ao Mercado do Cacém.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Movimentos de terra, fundações directas e indirectas, contenção, construção de um
parque de estacionamento, espaço público, arruamentos, calçadas, escadas, caldeiras
de árvores, paisagismo, drenagens, impermeabilização, sinalização, iluminação e
desvio de infra-estruturas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Agualva-Cacém.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

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?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
2 600 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 300 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obriga-
ções que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante corres-
pondente a 5% do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) O tipo da empreitada é por preço global para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformidade
com o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de concurso;
c) O financiamento será assegurado por fundos próprios da Sociedade e pelo FE-
DER — Fundo Europeu de Desenvolvimento, no âmbito do financiamento comuni-
tário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa Polis.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente consti-
tuídas, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso, qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agrupadas pos-
suam condições legais adequadas ao exercício de actividade compatível com o ob-
jecto do concurso.
As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua propos-
ta com um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em con-
sórcio externo garantindo a responsabilidade solidária dos consorciados, com
sede em Portugal, com a indicação clara da modalidade de associação escolhida
e da participação qualitativa e quantitativa (percentual) de cada empresa cons-
tituinte.
Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente concurso seja feita a um
grupo de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade indicada no acordo-promessa.

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) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, serão admitidos empreiteiros
com titularidade de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
a) Empreiteiro geral da 1.ª categoria — Edifícios de construção tradicional (de
acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro) de classe que
cubra o valor da proposta;
b) Da 1.ª categoria: 1.ª e 8.ª subcategorias; da 2.ª categoria: 8.ª, 9.ª e 11.ª subcatego-
rias; da 4.ª categoria: 1.ª, 7.ª, 10.ª e 15.ª subcategorias; da 5.ª categoria: 1.ª, 2.ª, 4.ª,
6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias (de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004,
de 9 de Janeiro, e a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), nas classes correspon-
dentes à parte dos trabalhos a que respeitem.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Definido no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Definido no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço (Pr) — 40%;
2 Prazo de execução e garantias para o seu cumprimento (PE) — 35%;
3 Valia técnica da proposta (VT) — 25%.

Por ordem decrescente de importância NÃO ¢ SIM £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
200/6/PC002.

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

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 1000 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
a) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias úteis con-
tados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o paga-
mento de 1000 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por che-
que cruzado, emitido à ordem da CacémPolis, S. A., e a apresentar juntamente com o
pedido;
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b) O processo de concurso, original, poderá ser consultado desde a data de publi-
cação deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre as 9 horas
e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minutos e as 17
horas e 30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), mediante marcação prévia
por telefone.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

066 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
No acto público do concurso poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas, no máximo de um representante por concorrente,
considerando-se como um único concorrente as empresas que se apresentarem asso-
ciadas.
Ao acto público assistirá um representante do Procurador-Geral da República.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: o indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

A presente empreitada será co-financiada pelo FEDER, no âmbito do financiamento
comunitário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa Polis, através da
candidatura ao Eixo II do PORLVT.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — O ponto IV.3.6) deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do artigo 104.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido deverá con-
tar-se a partir do acto público, e não da data de recepção das propostas.
2 — É permitida a apresentação de propostas que envolvam a redução do prazo de
execução previsto, sem prejuízo da apresentação da proposta base, de acordo com o
disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 de Agosto de 2006. — Os Administradores: Fernando Jorge
Loureiro de Roboredo Seara — Paulo Jorge Martins da Cunha Ne-
ves. 3000214697

CLUBE NÁUTICO DE PRADO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Clube Náutico de Prado Presidente do Clube

Endereço Código postal
Avenida do Cávado 4730-460

Localidade/Cidade País
Vila de Prado Portugal

Telefone Fax
253923840 253923840

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cnprado@sapo.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    £         SIM    ¢

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação das instalações do Clube Náutico de Prado.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolição e construção do edifício das instalações do Clube Náutico de Prado,

onde se incluem todas as especialidades.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Prado — Vila Verde.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes

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?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Todos os trabalhos respeitantes à construção das instalações do Clube Náutico de

Prado estão estimados em 583 568,31 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 365 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Na fase de concurso não é exigido qualquer tipo de caução.

O adjudicatário deverá prestar uma caução no valor de 5% do valor total da adju-

dicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada em regime de preço global e as modalidades essenciais

de financiamento e de pagamento são, respectivamente, autos de medição e autoriza-

ções de pagamento.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Associar-se-ão obrigatoriamente, em regime de responsabilidade solidária, antes de

celebração do contrato.

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
Para a admissão os concorrentes deverão possuir certificado de empreiteiro, de

acordo com o ponto 6.1 do programa de concurso e contendo uma das seguintes

classificações:

a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor

global da proposta, e as 1.ª, 3.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria, a 8.ª subca-

tegoria da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-

peite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto n.º 6.3 do pro-

grama de concurso; ou:

b) Empreiteiro geral de 1.ª categoria — Edifícios, a qual tem de ser de classe que

cubra o valor global da proposta;

c) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condições referidas no

artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Todos os concorrentes devem apresentar os documentos indicados nos pontos 15

e 16 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Todos os concorrentes devem apresentar os documentos indicados nos pontos 15,

17 e 19 do programa de concurso.
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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-

plementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

011 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou numerário.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

031 dias a contar do envio do anúncio para o Jornal Oficial da União Euro-

peia

Hora: 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

066 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
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem

devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 9 horas. Local: sala de reuniões da Câmara Municipal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

3 de Agosto de 2006. — O Presidente do Clube Náutico de Prado,
José Maria Martins Fernandes. 1000304540

ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Electricidade dos Açores, S. A.

Construção de Infra-Estrutura

e Equipamentos (CINFE)

Endereço Código postal
Estrada Regional n.º 4 — 1.ª, 9504-511

147 a 149 — Caminho da Levada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296202020 296202399

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
joaleixo@eda.pt www.eda.pt

ruisousa@eda.pt

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução ¢

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção da subestação 30/15 kV das Quatro Ribeiras, freguesia

de Quatro Ribeiras, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira — Açores.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Constitui objecto da empreitada o projecto, fornecimento, transporte e monta-

gem de equipamentos para a construção da subestação 30/15 kV das Quatro

Ribeiras, concelho da Praia da Vitória — ilha Terceira, numa base de «chave na

mão».

A empreitada compreende os trabalhos de construção civil, os quadros de média

tensão de 30 kV e 15 kV, sistema de comando e controlo e serviços auxiliares.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra será executada na freguesia de Quatro Ribeiras, concelho da Praia da Vitó-

ria, ilha Terceira.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 31.32.10.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.14.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 31.21.42.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares28.11.22.25-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subsecção DL, divisão 30, grupos 30.0, 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5, classes 30.02 (ca-

tegoria 30.02.1), 31.20, 31.30, 31.40 e 31.50, categorias 31.20.1, 31.20.2, 31.20.3,

31.20.4, 31.20.9, 31.30.1, 31.40.1, 31.50.1 e 31.50.2, subcategorias 31.20.10,

31.20.31, 31.20.32, 31.20.91, 31.30.11, 31.30.11, 31.30.12, 31.30.13, 31.30.14,

31.30.15, 31.40.11, 31.40.12, 31.50.21 e 31.50.34.

Secção F, divisão 45, grupos 45.1, 45.2, classes 45.11, 45.21, categorias 45.11.1,

45.11.2, subcategorias 45.11.11, 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23, 45.21.15, a que se

refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no

Jornal Oficial das Comunidades, n.º L177/2, de 22 de Junho de 1998.

II.1.9) Divisão em lotes

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?

NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 14 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de fiel cum-

primento do contrato no valor correspondente a 10% do preço total da adjudicação

e ainda uma caução de 20%, correspondente ao pagamento antecipado efectuado

pela EDA, S. A.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada em regime de preço global, nos termos do artigo 9.º do

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sujeito a revisão de preços, conforme o esti-

pulado em contrato.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se empresas ou agrupamentos de empresas, resi-

dentes ou não residentes, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica

de associação no momento em que se apresentam a concurso, desde que todas as

empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da

actividade de empreiteiro de obras públicas.

Os consórcios ou agrupamento de empresas poderão aproveitar das habilitações

das empresas associadas, devendo, pelo menos uma delas, deter a habilitação que

cubra o valor total da obra e respeite ao tipo de trabalhos mais expressivo, e cada

uma das outras a habilitação que cubra o valor da parte da obra que se propõe exe-

cutar.

A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-

posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis perante o dono da obra pela

manutenção da sua proposta, com as legais consequências.

Os concorrentes que sejam agrupamentos de empresas deverão, em caso de adjudi-

cação, associar-se em consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas,

em regime de responsabilidade solidária dos consorciados ou agrupamento, entre si

e com o consórcio ou agrupamento.

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) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará de empreiteiro de

obras públicas que contenham as seguintes autorizações:

Das 1.ª e 3.ª subcategorias da 4.ª categoria e da classe correspondente ao valor da

proposta;

b) Os concorrentes deverão apresentar certificado de inscrição em lista de emprei-

teiros aprovados nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de

2 de Março;

c) Os concorrentes do espaço económico europeu não detentores de certificado de

classificação de empreiteiro de obras públicas, ou que não apresentem certificado

de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovada nos termos do disposto no

artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como aqueles a que se

refere a alínea d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, devem apresentar os do-

cumentos indicados no n.º 1 do artigo 67.º do mesmo decreto-lei;

d) Só serão admitidos os concorrentes que satisfaçam, cumulativamente, as seguin-

tes condições de carácter técnico e financeiro:

Terem realizado, nos últimos três anos, três ou mais trabalhos da natureza aqui

contratada de valor igual ou superior ao valor base do presente concurso;

Possuírem, no ano 2005, os seguintes indicadores financeiros, constantes da Por-

taria n.º 994/2004, de 5 de Agosto:

Liquidez geral (percentagem) — 110;

Autonomia financeira (percentagem) — 15.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do ponto 12 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do ponto 12 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do ponto 12 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Condição mais vantajosa de preço;

2 Valia técnica da proposta;

3 Condição mais vantajosa de prazo.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios 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 11/2006/CINFE.

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

Data limite de obtenção 15 /09 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 282,50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque, passado à ordem da Electricidade dos Açores, S. A.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

16 /10 /2006
Hora: 16 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 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
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito,

estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes, devendo aquelas exibir, além

da credencial, o respectivo documento de identificação.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: Estrada Regional n.º 4 — 1.ª, 147 a 149 — Caminho da

Levada, Ponta Delgada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da

União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao

limiar europeu.

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,

de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22

de Junho.

10 de Agosto de 2006. — Pelo Chefe de Departamento, (Assina-
tura ilegível.) 1000304687

HOSPITAL DE PULIDO VALENTE, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital de Pulido Valente, E. P. E.
Endereço postal:
Alameda das Linhas de Torres, 117.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1769-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Os abaixo indicados.
À atenção de:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
217548504.
Fax:
217548518.
Correio electrónico:
aprovisionamento.prest.serv@hpv.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
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As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Prestação de serviços de fornecimento de alimentação a doentes e pessoal no
Hospital de Pulido Valente, E. P. E.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 55.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Prestação de serviços de fornecimento de alimentação a doentes e pessoal no
Hospital de Pulido Valente, E. P. E.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 55520000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 55520000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O concorrente a quem for adjudicada esta prestação de serviços deverá prestar
caução de valor correspondente a 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Com financiamento a inscrever na rubrica 6.2.2.3.6.2 do orçamento financeiro
do Hospital de Pulido Valente, E. P. E., ocorrendo os pagamentos nos termos
e prazos estabelecidos no caderno de encargos.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Não podem apresentar-se a concurso entidades que se encontrem em algumas
das situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Documentos comprovativos exigidos nos termos dos cadernos de encargos.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Documentos comprovativos exigidos nos termos dos cadernos de encargos.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:

Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 11000606 — Prestação de serviços de fornecimento de
alimentação a doentes e pessoal no Hospital de Pulido Valente, E. P. E.

IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 36,30.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Mediante pagamento prévio, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem
de Hospital de Pulido Valente, E. P. E.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 22/09/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a

sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 25/09/2006.
Hora: 10.
Lugar: numa das salas do Serviço de Aprovisionamento.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele inter-
vir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 24/08/2006.

24 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Manuel Delgado. 3000214707

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO FUNDÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia

do Fundão

Endereço Código postal
Rua de João Franco, 59 6230-363

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275772265

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do Centro de Noite da Capinha.
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SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

031 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: Santa Casa da Misericórdia do Fundão, sita na

Rua de João Franco, 59, 6230-363 Fundão.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectifica o anúncio de concurso publicado no Diário da República, 2.ª série, parte

especial, n.º 160, de 21 de Agosto de 2006, respectivamente nos pontos IV.3.2),

IV.3.3) e IV.3.7.2).

23 de Agosto de 2006. — O Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia do Fundão, Manuel Antunes Correia. 1000305039

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia

do Fundão

Endereço Código postal
Rua de João Franco, 59 6230-363

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275772265

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/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção de Centro de Noite de Aldeia de Joanes.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

031 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: Santa Casa da Misericórdia do Fundão, sita na Rua de João

Franco, 59, 6230-363 Fundão.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da República, 2.ª série,

parte especial, n.º 160, de 21 de Agosto de 2006, relativamente nos pontos IV.3.3),

IV.3.2) e IV.3.7.2).

23 de Agosto de 2006. — O Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia do Fundão, Manuel Antunes Correia. 1000305040

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Armamar

Endereço Código postal
Praça da República 5110-127

Localidade/Cidade País
Armamar Portugal

Telefone Fax
254850800 254850802

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
div.administrativa@cm-armamar.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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 empreitada refere à totalidade da obra, sendo o preço base do concurso de

2 191 217,62 euros, acrescidos de IVA.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Refere-se a presente rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da

República, 2.ª série, parte especial, n.º 154, de 10 de Agosto de 2006.

17 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto

da Fonseca Almeida. 1000304884

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Município da Guarda.
Endereço postal:
Praça do Município.
Localidade:
Guarda.
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Código postal:
6300-854.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secção de Obras Públicas.
Telefone:
271220241.
Fax:
271220267.
Correio electrónico:
dom.sec@mun-guarda.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.mun-guarda.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Variante à E. M. 531 — acesso ao Pólo Industrial da Guarda.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao concurso supramencionado e no que toca aos alvarás exigi-
dos, foi apresentada uma reclamação pela firma António José Baraças para a não
justificação da exigência da 5.ª subcategoria da 5.ª categoria, uma vez que não
se trata de uma reabilitação, mas sim de uma construção nova. Neste sentido,
informa-se que foi dado provimento à reclamação apresentada, suprimindo-se,
assim, no ponto em que se refere a titularidade do certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, a 5.ª subcategoria da 5.ª categoria.
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República,
2.ª série, parte especial, n.º 147, de 1 de Agosto de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/08/2006.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Car-
los Dias Valente. 1000305038

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE TORRES VEDRAS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Presidente do Conselho
e Saneamento da Câmara Municipal de Administração
de Torres Vedras

Endereço Código postal
Rua da Electricidade 2560-316

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
261336500/261336529 261336502

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@smastv.pt www.smastv.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação e ampliação das redes de drenagem de Ventosa, Bordinheira, Arneiros

e outros.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao ponto 17.6 do programa de concurso do concurso público publica-

do no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 157, de 16 de Agosto de

2006, onde se lê «Em invólucro com as características [...], em duplicado, [...] em-

preitada» deve ler-se «Em invólucro com as características [...], em triplicado, [...]

empreitada».

24 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Carlos Manuel Soares Miguel. 3000214706
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Caminha e Vila Nova de Cerveira, e
na Direcção Regional da Economia do Norte, Rua Direita do Viso,
120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distri-
buição — Energia, S. A., Departamento de Infra-Estruturas Norte,
para o estabelecimento da linha aérea a 60 kV, Santa Marta de
Portuzelo-France (novo troço) com 8575 m, nas freguesias de
Orbacém, Gondar, Dem, Argela, Vilar de Mouros e Sopo, concelhos
de Caminha e Vila Nova de Cerveira, a que se refere o processo
n.º 6253 1/29729.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.

27 de Julho de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000214721

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Aveiro

Despacho (extracto)

Por despacho de 25 de Maio de 2006 do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde do Centro:

Olga Maria Rodrigues Salgado, assistente de clínica geral — autori-
zada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, com a dura-
ção de três meses, eventualmente renovável por igual período de tem-
po, para o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira, com efeitos a
24 de Fevereiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

4 de Julho de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000211091

Despacho (extracto)

Por despacho de 25 de Junho de 2006 do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde do Centro, foi autorizada a
contratação das seguintes enfermeiras em regime de contrato de tra-
balho a termo certo, com a duração de três meses, eventualmente
renovável por igual período de tempo, para os centros de saúde a
seguir mencionados:

Liliana Patrícia Maia Rodrigues Tavares Sousa, com efeitos a 12 de
Junho de 2006, para o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira.

Marlene Figueiredo de Azevedo, com efeitos a 12 de Junho de 2006,
para o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira.

Regina Sofia Soares Ribeiro, com efeitos a 12 de Junho de 2006,
para o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira.

Cláudia Isabel Pinho Carvalhas Morujão Figueiredo, com efeitos a
12 de Junho de 2006, para o Centro de Saúde de Aveiro.

Filipa Marisa Marques Guerra, com efeitos a 12 de Junho de 2006,
para o Centro de Saúde de Aveiro.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Julho de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000211090

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Bragança

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 2 de Maio de 2006, foi autorizada a
ratificação dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados por
um período de três meses, em regime de trinta e cinco horas sema-
nais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região
de Saúde de Bragança, dos seguintes profissionais:

Centro de Saúde de Bragança:

Filipe Manuel Freixo Gonçalves — assistente administrativo —
início a 1 de Fevereiro de 2006.

Centro de Saúde de Vinhais:

Joana Maria Rodrigues Raio Cavaco Pereira — enfermagem —
início a 6 de Fevereiro de 2006.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Sónia Alexandra Calvão Guedes — técnico superior de 2.ª classe —
início a 13 de Fevereiro de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208773

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 3 de Maio de 2006, foi autorizada a
ratificação e ratificação da renovação dos contratos de trabalho a
termo certo, celebrados por um período de três meses, em regime de
trinta e cinco horas semanais, para a Administração Regional de Saú-
de do Norte, Sub-Região de Saúde de Bragança, dos seguintes profis-
sionais:

Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta:

Verónica Marques Jornalo — enfermagem — início a 11 de Janei-
ro de 2006.

Centro de Saúde de Mirandela:

Zita Maria Pais Galvão — enfermagem — início a 5 de Dezembro
de 2005.

Adélia Lurdes Rodrigues Sendas Meigo — enfermagem — início a
5 de Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Miranda do Douro:

Sofia Helena Mendo Pires — técnico superior de 2.ª classe — iní-
cio a 6 de Janeiro de 2006.

Centro de Saúde de Torre de Moncorvo:

Marisa Alexandra de Andrade Borges — técnico superior de 2.ª clas-
se — início a 6 de Janeiro de 2006.

Rosa de Jesus Felgueiras Nogueira — enfermagem — início a 4 de
Janeiro de 2006.

Valeriy Petruk — enfermagem — início a 16 de Janeiro de 2006.
Adão dos Santos Cascais — assistente administrativo — início a

8 de Dezembro de 2005.
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Paula Cristina Morgado Costa — assistente administrativo — iní-
cio a 8 de Dezembro de 2005.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Carla Marisa Guerra Esteves — assistente administrativo — início
a 7 de Fevereiro de 2006.

Luís Miguel Tavares de Barros — assistente administrativo — iní-
cio a 20 de Janeiro de 2006.

Sofia da Glória Morais Paula — técnico superior de 2.ª classe —
início a 23 de Janeiro de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208774

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 4 de Maio de 2006, foi autorizada a
ratificação e ratificação da renovação dos contratos de trabalho a
termo certo, celebrados por um período de três meses, em regime
de trinta e cinco horas semanais, para a Administração Regional de
Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde de Bragança, dos seguintes pro-
fissionais:

Centro de Saúde de Alfândega da Fé:

Sónia Patrícia Ruivo Cornélio — enfermagem — início a 26 de
Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Miranda do Douro:

Sílvia Delmina Rodrigues Fernandes — assistente administrativa —
início a 9 de Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Vila Flor:

Carla Sofia Pires Maia — enfermagem — início a 19 de Dezembro
de 2005.

Centro de Saúde de Vinhais:

Cristina Filomena da Costa Leite Samões — assistente administra-
tiva — início a 2 de Janeiro de 2006.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Lúcia de Fátima Inocêncio Afonso dos Santos — assistente admi-
nistrativa — início a 7 de Dezembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000210076

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 18 de Abril de 2006, foi autorizada a
ratificação e a ratificação da renovação dos contratos de trabalho a
termo certo, celebrados por um período de três meses, em regime de
trinta e cinco horas semanais, para a Administração Regional de Saú-
de do Norte, Sub-Região de Saúde de Bragança, dos seguintes profis-
sionais:

Centro de Saúde de Alfândega da Fé:

Andrea Rita Dobrões Padrão — enfermagem — início a 5 de De-
zembro de 2005.

Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães:

Ana Cristina Pinto Martins — enfermagem — início a 12 de De-
zembro de 2005.

Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta:

Cláudia Patrícia Martins Pêra Miguel — enfermagem — início a
2 de Janeiro de 2006.

Centro de Saúde de Mirandela:

Maria Helena Afonso Pires Mariano — assistente administrativa —
início a 12 de Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Mogadouro:

Rosalina Maria Eiras — assistente administrativa — início a 2 de
Dezembro de 2005.

Carlos Manuel Gomes Alendouro — assistente administrativo —
início a 2 de Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Moncorvo:

Camila Albertina Miranda Afonso — assistente administrativa —
início a 1 de Janeiro de 2006.

Duarte Manuel Veiga Alves — enfermagem — início a 2 de Janei-
ro de 2006.

Centro de Saúde de Vimioso:

Maria Emília Teixeira Pinheiro — enfermagem — início a 21 de
Dezembro de 2005.

Nádia Patrícia de Campos F. Tavares Faustino — enfermagem —
início a 8 de Março de 2006.

Helena de Jesus Moreno Dias Carreira — assistente administrati-
va — início a 12 de Dezembro de 2005.

Márcia Alexandra da Silva Marques — TDT/saúde ambiental —
início a 8 de Março de 2006.

Centro de Saúde de Vinhais:

João Eduardo Almendra Frias Vieira — assistente administrativo —
início a 12 de Dezembro de 2005.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Anita Maria Quintino — auxiliar de apoio e vigilância — início a
15 de Dezembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208127

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de José Luciano de Castro

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 16 de Junho de 2006, foi ratificada a
celebração de um contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, eventualmente renovável por um único e igual período,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com efeitos a 8 de Maio de 2006, na categoria de técnico
de radiologia de 2.ª classe, de João Michel Gonçalves Nobre. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305020

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 20 de Julho de 2006, foi ratificada a
renovação de um contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Ser-
viço Nacional de Saúde, com efeitos a 3 de Julho de 2006, na catego-
ria de assistente administrativo, de Liliana Salomé Neves Pereira.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305021

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 9 de Junho de 2006, foi ratificada a
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celebração de um contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, eventualmente renovável por um único e igual período,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com efeitos a 15 de Maio de 2006, na categoria de auxiliar
de acção médica, de Rosa Maria Batista Pereira. (Isento de fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305022

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 12 de Julho de 2006, foi ratificada a
renovação dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Ser-
viço Nacional de Saúde, com efeitos a 13 de Junho de 2006, com os
seguintes enfermeiros: Francisco Daniel Marinho de Oliveira, Marilin
Cristina Martins Dias, Vera Lúcia da Rocha Monteiro, Ana Carina
Cardoso Miranda, Ana Carolina Ferrão Geraldes e Liliana Dionísio
Rebelo Pereira. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305023

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 27 de Julho de 2006, foi ratificada a
celebração dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, eventualmente renováveis por um único e igual período,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com efeitos a 14 de Junho de 2006, na categoria de enfer-
meiros, de Ricardo Miguel Simões de Campos e de Paula Cristina da
Silva Ribeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305024

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 27 de Julho de 2006, foi ratificada a
celebração dos contratos de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, eventualmente renováveis por um único e igual período,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, com efeitos a 11 de Junho de 2006, na categoria de enfer-
meiros, de Jorge Rafael Ventura Lourenço e de Gil Filipe Duarte
Abrantes Pires. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305025

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro de 20 de Julho de 2006, foi ratificada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo, pelo período de
três meses, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Ser-
viço Nacional de Saúde, com efeitos a partir de 10 de Julho de 2006,
na categoria de auxiliar de apoio e vigilância, de Cristina Isabel Do-
mingues dos Santos Amaro. (Isento de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas.)

23 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Abrantes Afonso. 1000305028

TRIBUNAIS

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 5308/06.9TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Graciana Conceição Alves Oliveira.

Devedora — Fernando M. C. Ramalho Confecção de Vestuário, So-
ciedade Unipessoal, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Braga, 4.º Juízo Cível de Braga, no dia
18 de Agosto de 2006, às 11 horas e 30 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Fernando M. C. Ra-
malho Confecção de Vestuário, Sociedade Unipessoal, L.da, número
de identificação fiscal 504281470, com endereço na Rua de Marvila
de Baixo, 8-B, rés-do-chão, Sequeira, 4700-000 Braga, com sede na
morada indicada.

São administradores do devedor, Fernando Manuel Caldeira Rama-
lho, nascido em 3 de Setembro de 1952, freguesia de Nevogilde, Por-
to, nacional de Portugal, número de identificação fiscal 158729757,
bilhete de identidade n.º 5692635, com endereço na Praça do Con-
destável, 117, 5.º, esquerdo, frente, Maximinos, 4700-000 Braga, a
quem é fixado domicílio na sede da insolvente.

Para administrador da insolvência é nomeada Maria Clarisse Bar-
ros, com endereço na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 60,
4715-288 Braga.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).
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Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

18 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Luísa Alvoeiro. —
A Oficial de Justiça, Liliana M. A. S. S. Fernandes. 1000305044

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 1798/06.8TBFLG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Sapec, Química, S. A.
Devedora — J. C. T. Solas, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Felgueiras, 3.º Juízo de Felgueiras, no
dia 8 de Agosto de 2006, pelas 16 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora J. C. T. Solas, L.da, número de
identificação fiscal 503168564, com endereço em Cerdeiras das Er-
vas, Macieira da Lixa, 4615-000 Lixa, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora João da Costa Teixeira, com en-
dereço na Rua da Dr.ª Dulce Barros Moura, lote 80, 2.º, direito,
Margaride, 4610-182 Felgueiras, e Eva Maria de Magalhães Carva-
lho, com endereço na Rua da Dr.ª Dulce Barros Moura, lote 80, 2.º,
direito, Margaride, 4610-182 Felgueiras, a quem é fixado domicílio
nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada Cristina Maria Peres
Filipe Nogueira, com endereço na Rua do Dr. Justino Cruz, 110, 3.º,
sala 10, Braga, 4710-000 Braga.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 10 de Outubro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

10 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, de turno, (Assinatura
ilegível.) — O Oficial de Justiça, Rui Manuel Nogueira Ribeiro.

1000305034

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 1517/06.9TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Cartonagem Cardoso, S. A.
Insolvente — Lusafil — Empresa Industrial de Calçado, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 1.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 20 de Junho de 2006, pelas 16 horas, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Lusafil — Empresa
Industrial de Calçado, L.da, número de identificação fiscal 501560513,
com endereço na Rua de Fernando Pessoa, 649, 1.º, Fermentões, 4800-
-000 Guimarães, com sede na morada indicada.

É administrador do devedor, Júlio Manuel Lobato Forte, estado civil,
casado, nascido em 12 de Dezembro de 1960, número de identifica-
ção fiscal 166701750, bilhete de identidade n.º 5357140, com ende-
reço na Rua de Marcos de Assunção, 9, 5.º, direito, Pragal, 2800-
-576 Almada, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Nuno Gonçalo
de Oliveira Cruz Barbosa Castelhano, com endereço na Rua do Padre
Estêvão Cabral, 79, 2.º S/204, Coimbra, 3000-317 Coimbra.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.
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Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

Por despacho do juiz proferido em 7 de Agosto de 2006, o dia 18 de
Agosto de 2006, pelas 14 horas, para a realização da reunião de as-
sembleia de credores de apreciação do relatório, foi transferido para
o dia 3 de Outubro de 2006, pelas 14 horas, podendo fazer-se repre-
sentar por mandatário com poderes especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes 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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE)

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

9 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Isabel Barros. —
A Oficial de Justiça, Fernanda Guimarães. 3000214694

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 1632/06.9TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Rita Pereira da Silva.
Insolvente — Aquatêxtil — Indústria de Confecção, L.da, e outro(s).

Aquatêxtil — Indústria de Confecção, L.da, número de identifica-
ção fiscal 504062646, com endereço na Travessa de Belmense,
São Miguel, 4815-532 Vizela.

Dr. Nuno Carlos Lamas de Albuquerque, com endereço na Rua de
Bernardo Sequeira, 78, 1.º S/1, apartado 3033, 4710-358 Braga.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra
identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência da massa insolvente.

14 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Paula Cristina R. N.
Carvalho e Sá. — A Oficial de Justiça, Almesinda Freitas R. Ma-
cedo. 1000305032

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LEIRIA

Anúncio

Faz saber, nos autos de providência cautelar de suspensão de eficá-
cia de acto administrativo e intimação para abstenção de conduta,
registados sob o n.º 1707/06.4BELSB, que se encontram pendentes
neste tribunal em que são autores Ana Paula Pereira Nepomuceno (e
outros) e demandada o Ministério da Educação, são os contra-inte-
ressados, citados para, no prazo de 15 dias, se constituírem como con-
tra-interessados no processo acima indicado, nos termos do artigo 82.º,
n.º 1, do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, cujo
objecto do pedido consiste em ser decretada a suspensão da eficácia
do acto que homologou a lista definitiva de exclusão do concurso para
selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar
e dos ensino básico e secundário para o ano 2006, publicada pelo aviso
n.º 6357/2006, no Diário da República, 2.ª série, de 2 de Junho de
2006, Grupo de Recrutamento 910 Educação Especial 1 e ser o Mi-
nistério da Educação intimado a abster-se de proceder à nomeação
dos candidatos ao concurso — extracto do acto a publicar.

Data do anúncio: 18 de Julho de 2006.

25 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Dora Neto Cardo-
so. — A Oficial de Justiça, Maria Emília Ruivo. 3000214711

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio

Processo n.º 4080/05.4TBOAZ.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Pialtin — Com. Materiais Construção, L.da, e outro(s).
Credor — Fablack, Tintas e Vernizes, L.da

Pialtin — Com. Materiais Construção, L.da, número de identifica-
ção fiscal 505051583, com endereço na Rua do Clube Desportivo de
Cucujães, 1.º bloco, rés-do-chão, esquerdo, 3720-664 Vila Cucujães.

Dr.ª Emília Manuela, com endereço na Rua do Jornal Correio da
Feira, 11, 1.º, 4520-234 Santa Maria da Feira.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra
identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência da massa insolvente.

Efeitos do encerramento: cessam as atribuições da comissão de
credores e do administrador da insolvência, com excepção das refe-
rentes à apresentação de contas e das conferidas, se for o caso, pelo
plano de insolvência; os credores da massa podem reclamar do deve-
dor os seus direitos não satisfeitos; a ineficácia das resoluções de ac-
tos em beneficio da massa insolvente, excepto se o plano de insol-
vência atribuir ao administrador da insolvência a competência para a
defesa nas acções dirigidas à respectiva impugnação, bem como nos
casos em que as mesmas não possam já ser impugnadas em virtude do
decurso do prazo previsto no artigo 125.º, ou em que a impugnação
deduzida haja já sido julgada improcedente por decisão com trânsito
em julgado [artigo 233, n.º 1, alíneas b) e d), e n.º 2, alínea a), do
CIRE].

30 de Junho de 2006. — O Juiz de Direito, João Severino. —
A Oficial de Justiça, Teresa Lima. 3000210535

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 7392/03.8TBVFR-E.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Emília Manuela.
Requerida — Marcolino de Castro, L.da

A Dr.ª Raquel de Lurdes Asseiro Teiga, juíza de direito deste Tribu-
nal, faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

28 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel de Lurdes
Asseiro Teiga. — A Oficial de Justiça, Lúcia Paiva. 3000210537
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Anúncio

Processo n.º 1137-J/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Emília Manuela.
Requerida — massa falida de Celprinta — Indústrias Gráficas, L.da

A Dr.ª Sandra Rocha, juíza de direito deste Tribunal faz saber
que são os credores da massa falida de Celprinta — Indústrias Grá-
ficas, L.da, e a falida Celprinta — Indústrias Gráficas, L.da, com
sede em lugar da Cruz, Santa Maria de Lamas, notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem so-
bre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).

19 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Sandra Rocha. —
A Oficial de Justiça, Dores Vieira. 3000212263

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALE DE CAMBRA

Anúncio

Processo n.º 13/06.9TBVLC-E.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Dr. Romão Nunes e outro(s).
Presidente da comissão de credores — António Alves Portugal e

outro(s).

A Dr.ª Sandra Maria Maia Rocha Ferreira, juíza de direito, de tur-
no, deste tribunal, faz saber que são os credores e o insolvente noti-
ficados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo administrador da
insolvência (artigo 64.º, n.º 1, do CIRE).

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

22 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Sandra Maria Maia
Rocha Ferreira. — A Oficial de Justiça, Elisa Almeida.

3000214709

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 466/05.2TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Finangeste — Empresa Financeira de Gestão e Desenvol-

vimento, S. A.
Insolvente — Algarocha — Gestão de Complexos Turísticos, S. A.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo de Lisboa, no dia
19 de Julho de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora Algarocha — Gestão de Complexos
Turísticos, S. A., número de identificação fiscal 503019593, com sede
na Rua de Pascoal de Melo, 3, 2.º, salas 2.5, São Jorge de Arroios,
Lisboa.

São administradores da devedora, Ana Cristina Ribeiro Fernandes
Mendes, com residência fixada na Vila Flamingo, Presa da Moura,
Vale da Azinhaga, Parchal, 8400 Ferragudo, Teresa Maria Marreiros
Baptista Leite, com residência fixada na Rua de Estácio da Veiga, Edi-
fício Sol Poente, 2.º, esquerdo, 8500 Portimão, e Alice Ester da Silva
Figueiredo Alves, com residência fixada na Rua do Poço, 26, Pedra
Mourinha, Portimão.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. João Marino
Ribeiro Ferrão Gomes, com domicílio na Rua de César de Oliveira,
18, 4.º, esquerdo, 1600-427 Lisboa.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 anúncio (n.º 2 do
artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

É designado o dia 9 de Outubro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE), casos de obrigatório patrocínio
judiciário.

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes 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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

21 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, de turno, Rui Poças. —
O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000214712

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

Aviso

Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral, presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, torna público que foi celebrado o seguinte
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo da alínea h)
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com o tra-
balhador abaixo indicado, cujas funções serão exercidas pelo prazo de
um ano, com início em 5 de Julho de 2006, e termo em 4 de Julho de
2007:

Jorge Manuel Gonçalves Martins (motorista de pesados).

12 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Au-
gusto Caimoto Amaral. 3000211640

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso

Renovação de contratos a termo certo

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 99/2003, de 27 de Agos-
to, no n.º 1 do artigo 139.º, faz-se público que, por despacho do ve-
reador do Pelouro dos Recursos Humanos, foram renovados os con-
tratos de trabalho a termo certo celebrados com os trabalhadores
abaixo indicados, para exercício das funções de:

Auxiliar administrativo — seis meses, a partir de 28 de Junho de
2006:

Ana Lúcia Lampreia Sebastião.
Maria do Céu Marcos Inocêncio Fitas.
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Coveiro — seis meses, a partir de 20 de Julho de 2006:

Raul Manuel Carvalho Correia.

16 de Agosto de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Francisco António Brás Caixinha. 1000305041

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 118/2006

Despacho

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 11 de Agosto corrente, no uso da competência expressa na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que avoco, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, pelo facto do delegado engenheiro Francisco Casimiro, se en-
contrar em gozo de férias, foi nomeado para provimento de um lugar
de técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico supe-
rior, o seguinte candidato, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, cuja lista de classificação final foi publicitada no edifício dos
Paços do Município em 11 de Agosto, e notificada ao candidato na
mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Paulo Manuel Teixeira da Silva Maltez.

Mais se torna público que o candidato deverá aceitar a nomeação,
no prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

11 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Caldas.
1000305017

Aviso n.º 119/2006

Despacho

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 11 de Agosto corrente, no uso da competência expressa na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que avoco, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, pelo facto do delegado engenheiro Francisco Casimiro, se en-
contrar em gozo de férias, foi nomeado para provimento de um lugar
de engenheiro técnico especialista principal, do grupo de pessoal téc-
nico, o seguinte candidato, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, cuja lista de classificação final foi publicitada no edifício dos
Paços do Município em 11 de Agosto e notificada ao candidato na
mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Fernando Jorge Correia Aguiar.

Mais se torna público que o candidato deverá aceitar a nomeação,
no prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Caldas.
1000305018

Aviso n.º 120/2006

Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se faz público que, Ma-
nuel Joaquim Henriques Correia Vassalo, motorista de pesados, pediu
a exoneração das suas funções, com efeitos a partir de 17 de Julho de
2006.

11 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Caldas.
1000305019

CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso

Francisco Manuel Petisca Matias, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal da Chamusca, torna público que, após audiência e apreciação
pública, nos termos do artigo 118.° do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, a Assembleia Municipal da Chamusca, em sessão ordi-
nária de 14 de Junho de 2006 e mediante proposta da Câmara Muni-
cipal aprovada na reunião de 16 de Maio de 2006, aprovou a tabela
de taxas, tarifas e licenças, a qual entrará em vigor 15 dias após a sua
publicação no Diário da República, 2.ª série.

19 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Petisca Matias.

Tabela de taxas e licenças

Descrição
Valor

(em euros)

CAPÍTULO I

Serviços diversos e comuns

SECÇÃO I

Artigo 1.º

Taxas a cobrar pela prestação dos seguintes serviços:

1 — Afixações de editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público ............................................................... 5,00
2 — Certidões ou fotocópias autenticadas:

a) Não excedendo uma lauda ou face — cada ....................................................................................................................... 2,00
b) Por cada lauda ou face além da primeira ainda que incompleta ....................................................................................... 1,00
c) Buscas — por cada ano exceptuando o corrente ou aqueles que expressamente se indicarem aparecendo ou não o ob-

jecto de busca ...................................................................................................................................................................... 2,00

3 — Fornecimento de fotocópia A4/ampliação A4 .................................................................................................................. 0,10

Artigo 2.º

Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam
em mau estado — cada .............................................................................................................................................................. 5,00
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Descrição
Valor

(em euros)

Artigo 3.º

Outras pretensões de interesse particular ou prestações de serviços ao público, quando não haja taxa especialmente prevista 5,00

CAPÍTULO II

Cemitérios

SECÇÃO I

Artigo 4.º

Inumações em covais

1 — Sepulturas temporárias — cada ............................................................................................................................................. 50
2 — Sepulturas perpétuas .............................................................................................................................................................. 70

Artigo 5.º

Inumações em jazigos

1 — Particulares ............................................................................................................................................................................ 150

Artigo 6.º

Ocupação de ossários municipais

1 — Cada ano ou fracção .............................................................................................................................................................. 10
2 — Com carácter perpétuo .......................................................................................................................................................... 155

Artigo 7.º

Depósito transitório de caixões por dia ou fracção, exceptuando o primeiro .............................................................................. 15

Artigo 8.º

Exumação — por cada ossada incluindo limpeza e transladação dentro do cemitério ................................................................. 50

Artigo 9.º

Concessão de terrenos

1 — Para sepultura perpétua (adulto e criança) ............................................................................................................................ 500
2 — Para jazigo:

a) Os primeiros cinco — por metro quadrado ou fracção ........................................................................................................ 1000
b) Cada metro quadrado ou fracção a mais ............................................................................................................................... 1250

Artigo 10.º

Utilização da capela — por período de vinte e quatro horas, ou fracção, exceptuando a primeira hora .................................... 20

Artigo 11.º

Trasladação (caixões e urnas) ........................................................................................................................................................ 50

Artigo 12.º

Averbamento em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo proprietário

1 — Classes sucessivas nos termos das alíneas a) a e) do artigo 2133.º do Código Civil:

a) Para jazigos ........................................................................................................................................................................... 1500
b) Para sepulturas perpétuas ...................................................................................................................................................... 200

2 — Averbamentos de transmissão para pessoas diferentes:

a) Para jazigos ........................................................................................................................................................................... 2000
b) Para sepulturas perpétuas ...................................................................................................................................................... 550
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Descrição
Valor

(em euros)

Artigo 13.º

Serviços diversos ............................................................................................................................................................................ 10

SECÇÃO II

Licenças

Artigo 14.º

A obras em jazigos e sepulturas perpétuas aplica-se o regulamento municipal de urbanização e edificação e as taxas nele previstas. –

Observações:

1) As taxas de ocupação de ossários podem ser requeridas por períodos superiores a um ano;
2) Serão gratuitas as inumações de indigentes, podendo ser também isentas de taxas as inumações e exumações em talhões

privativos;
3) A taxa do artigo 11.º é devida quando se trate de transferência de caixões ou urnas e não é acumulável com as taxas de

exumação ou de inumação, salvo, quanto a esta, se a inumação se efectuar em sepultura.

CAPÍTULO III

Ocupação da via pública — licenças

Artigo 15.º

Ocupação de espaço aéreo na via pública:

a) Alpendres fixos ou articulados, toldos e similares, não integrados nos edifícios — por metro quadrado ou fracção e por ano 2

Artigo 16.º

Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo:

a) Depósitos subterrâneos por metro cúbico ou fracção e ano (com excepção dos destinados a bombas abastecedoras) ....... 5
b) Pavilhões, quiosques e similares por metro quadrado ou fracção e por mês ........................................................................ 5

Artigo 17.º

Ocupações diversas:

a) Mesas e cadeiras por metro quadrado ou fracção e por mês ................................................................................................ 1
b) Outras ocupações da via pública por metro quadrado e por mês ou fracção ........................................................................ 2,5

Observações. — Quando tal se verifique ou se presuma a existência de mais um interessado, poderá a Câmara promover a
arrematação em hasta pública do direito à ocupação, fixando livremente a respectiva base de licitação. O produto da arrema-
tação será cobrado no acto da praça, salvo se a arrematante solicitar que deseja efectuar o pagamento em prestações mensais
seguidas, não superiores a seis, mas de modo que a sua cobrança não ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação. Em caso
de nova arrematação terá direito de preferência em igualdade de licitação, o anterior ocupante, salvo se a Câmara Municipal
tomar deliberação fundamentada em sentido diverso.

CAPÍTULO IV

Publicidade — licenças

Artigo 18.º

Placas de proibição de afixação de anúncios — por cada uma e por ano .................................................................................... 5

Artigo 19.º

Publicidade em estabelecimentos

Vitrinas, mostradores ou semelhantes destinados à exposição de artigos — por metro quadrado ou fracção e por ano ............. 5

Artigo 20.º

Publicidade em veículos ou através de cartazes (de papel ou tela) a fixar nas vedações, tapumes, muros, paredes
e locais semelhantes, confinantes com a via pública onde não haja proibição de afixação e outros meios de pu-
blicidade não referidos nos artigos anteriores.

1 — Em exclusivo — por concessão mediante concurso público.
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Descrição
Valor

(em euros)

2 — Não havendo exclusivo:

Sendo mensurável em superfície — por metro quadrado ou fracção da área incluída na moldura ou num polígono rectangular
envolvente da superfície publicitária:

a) Por mês ou fracção ........................................................................................................................................................... 2
b) Por ano .............................................................................................................................................................................. 24

Observações:

1) As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem da via pública, entendendo-se para esse efeito como via pública,
as ruas, estradas, caminhos, praças, avenidas e todos os demais lugares por onde transitam peões ou veículos;

2) As licenças dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado local;
3) Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se pela superfície exterior;
4) Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os dispositivos destinados a chamar a atenção do público e que nele se

integrem;
5) Para a realização dos trabalhos de instalação de anúncios ou reclamos aplicam-se as taxas e normas fixadas no Regulamen-

to Municipal de Urbanização e Edificação;
6) Não estão sujeitos e taxa de licença, mas a simples autorização:

a) Os anúncios destinados à identificação e localização de farmácias, de profissões médicas e paramédicas e de outros serviços
de saúde, desde que se limitem a especificar os titulares e respectivas especializações bem como as condições de prestação dos
serviços correspondentes;
b) Placa proibindo estacionamento;
c) Os anúncios luminosos.

7) Quando os anúncios e reclamos forem substituídos com frequência no mesmo local por outros de igual natureza, poderá
conceder-se avença pela medida que represente a dimensão máxima, ficando a colocação dos anúncios sujeitas a visto prévio
dos serviços municipais. Nestes casos a importância de avença será igual a quatro vezes a taxa que corresponderia a um anúncio
da maior medida;

8) Se o mesmo anúncio for reproduzido por período não superior a seis meses em mais de 10 locais, poderá estabelecer-se
avença calculada pela totalidade desses anúncios, com desconto até 50 %;

9) Os exclusivos de afixação de cartazes, ou a realização de publicidade em recintos sob a administração autárquica poderão
ser, mediante concurso público, objecto de concessão;

10) A promoção da publicidade ou a sua afixação para além do prazo da licença concedida, sem que tenha sido pedida reno-
vação constitui transgressão punível pelo regulamento respectivo;

11) As licenças anuais terminam no dia 31 de Dezembro e a sua renovação poderá ser solicitada verbalmente durante o
período indicado pela Câmara Municipal, em edital;

12) Os pedidos de renovação das licenças com prazo inferior a um ano serão apresentadas até ao último dia da sua validade
e, acto contínuo, efectuado o pagamento das taxas devidas.

CAPÍTULO V

Instalações abastecedoras e carburantes — licenças

Artigo 21.º

Bombas ou aparelhos abastecedores de carburantes (incluindo depósito)

1 — Cada, por ano ou fracção:

a) Fixas ...................................................................................................................................................................................... 250
b) Volantes ................................................................................................................................................................................. 100

Artigo 22.º

Bombas e ou tomadas de ar ou de água:

a) Por cada uma e por ano, instaladas ou abastecendo na via pública ...................................................................................... 25

Observações:

1) Quando tal se considere conveniente ou se presuma a existência de mais um interessado na ocupação da via pública para
instalação de bombas poderão as Câmaras promover a arrematação em hasta pública do direito à ocupação, fixando livremente
a respectiva base de licitação. O produto da arrematação será cobrado no acto da praça, salvo se o arrematante solicitar que
deseja efectuar pagamento em prestações, devendo nesse caso pagar logo, pelo menos, metade. O restante poderá ser dividido
em prestações mensais seguidas, não superiores a seis, mas de modo que a sua cobrança não ultrapasse o mês anterior ao último
da ocupação. Tratando-se de bombas a instalar na via pública, mas junto a garagens ou estações de serviço, terão preferência,
na arrematação, os respectivos proprietários, quando em igualdade de licitação;

2) A licença das bombas e tomadas inclui a utilização da via pública com os tubos condutores que forem necessários à insta-
lação;

3) O trespasse das bombas fixas instaladas na via pública depende de autorização municipal e está sujeito ao pagamento de
50 % das taxas de licenciamento;

4) As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais de uma espécie de carburante serão aumentadas 50 %;
5) A substituição de bombas ou tomadas por outras da mesma espécie não justifica cobrança de novas taxas;
6) A execução de obras para montagem ou modificação das instalações abastecedoras de carburantes fica sujeita às taxas e

normas fixadas no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.
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Descrição
Valor

(em euros)

CAPÍTULO VI

Condução e registo de ciclomotores e veículos agrícolas

SECÇÃO I

Licenças

Artigo 23.º

Emissão e renovação de licenças de condução de ciclomotores (por uma só vez, incluindo o impresso) ................................... 22

SECÇÃO II

Taxas

Artigo 24.º

Matrícula ou registo (incluindo chapa e livrete)

1 — Ciclomotores ......................................................................................................................................................................... 20
2 — Substituição de chapas a pedido dos interessados .................................................................................................................. 20
3 — Transferência de ciclomotores .............................................................................................................................................. 10
4 — Outros averbamentos ............................................................................................................................................................. 10

CAPÍTULO VII

Diversos — taxas

Artigo 25.º

Taxas não especificadas

1 — Emissão de cartão de vendedor ambulante (1.ª vez) ............................................................................................................ 25
2 — Renovação do cartão (anual) ................................................................................................................................................ 20

Artigo 26.º

Feirantes

1 — Emissão de cartão de feirante (1ª vez) ................................................................................................................................. 55
2 — Renovação do cartão (anual) ................................................................................................................................................ 50

CAPÍTULO VIII

Alteração de cobertos vegetais (Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril)

SECÇÃO I

Licenças

Artigo 27.º

Acções de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas, ou de aterro

ou de escavação que conduza à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável

1 — Para plantação de árvores de rápido crescimento (por hectare ou fracção):

a) Até 10 ha .............................................................................................................................................................................. 25
b) Até 20 ha .............................................................................................................................................................................. 50
c) Até 30 ha .............................................................................................................................................................................. 75
d) Superior a 30 ha .................................................................................................................................................................... 100

2 — Para plantação de outras árvores (por hectare ou fracção) ................................................................................................. 5
3 — Para obras de fomento (por hectare ou fracção) ................................................................................................................. 5
4 — Para outros fins não englobados nos números anteriores (por hectare ou fracção) ............................................................ 30
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Descrição
Valor

(em euros)

SECÇÃO II

Taxas

Artigo 28.º

Emissão de pareceres para acções do tipo referido no artigo 27.º

1 — Para plantação de árvores de rápido crescimento (por hectare ou fracção):

a) Até 50 ha .............................................................................................................................................................................. 150
b) Até 100 ha ............................................................................................................................................................................ 200
c) Até 200 ha ............................................................................................................................................................................ 250
d) Superior a 200 ha .................................................................................................................................................................. 300

2 — Para plantação de outras árvores (por hectare ou fracção) ................................................................................................. 5
3 — Para obras de fomento (por hectare ou fracção) ................................................................................................................. 5
4 — Para outros fins não englobados nos números anteriores (por hectare ou fracção) ............................................................ 30

Observações. — As importâncias em que se calculam os custos das licenças do artigo 27.º e das taxas do artigo 28.º serão
depositadas em operações de tesouraria no acto do recebimento dos requerimentos.

CAPÍTULO IX

Utilização da barca de travessia do Tejo, no Arripiado — taxas

Artigo 29.º

Uma pessoa .................................................................................................................................................................................... 0,50

Artigo 30.º

Uma pessoa com velocípede sem motor ....................................................................................................................................... 0,60

Artigo 31.º

Uma pessoa com ciclomotor ......................................................................................................................................................... 0,75

CAPÍTULO X

Mercados e feiras — taxas

Artigo 32.º

Vendas a retalho

1 — Lojas — por metro quadrado e por mês ............................................................................................................................... 2,5
2 — Lugares de terrado:

a) Até 2 m de fundo por metro linear de frente para arruamento do mercado ou feira e por dia:

i) Utilizando bancas, mesas ou outros materiais e instalações dos municípios ...................................................................... 0,50
ii) Não utilizando materiais ou instalações do município ...................................................................................................... 0,75

b) Restante área sem frente — por metro quadrado e por dia ................................................................................................. 0,75

3 — Área do terrado para venda de animais — por metro quadrado e por dia ........................................................................... 0,75

Artigo 33.º

Local privativo para depósito e armazenagem — por metro quadrado e por dia ........................................................................ 0,50

Observação. — O direito a ocupação nos mercados e feiras é por natureza precário.
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Tabela anexa ao Regulamento de Urbanização e Edificação

QUADRO I

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou autorização de loteamento e de obras de urbanização

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Emissão de alvará de licença ................................................................................................................................................. 131,25
1.1 — Acresce ao montante referido no número anterior:

a) Por lote ................................................................................................................................................................................. 26,25
b) Por fogo ................................................................................................................................................................................ 5,25
c) Outras utilizações — por cada metro quadrado ou fracção ................................................................................................... 1,05
d) Prazo — por cada ano ou fracção ........................................................................................................................................ 52,50

1.2 — Aditamento ao alvará de licença ........................................................................................................................................ 131,25
1.3 — Por lote ou por fogo resultante do aumento autorizado ................................................................................................... 31,35

QUADRO II

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou autorização de loteamento

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Emissão de alvará de licença ou autorização ........................................................................................................................ 131,25
Acresce ao montante referido no número anterior:

a) Por lote ................................................................................................................................................................................. 26,25
b) Por fogo ................................................................................................................................................................................ 5,25
c) Outras utilizações — por cada metro quadrado ou fracção ................................................................................................... 1,05

1.2 — Aditamento ao alvará de licença ou autorização ............................................................................................................... 131,25
1.3 — Por lote ou por fogo resultante do aumento autorizado ................................................................................................... 31,25
2 — Outros aditamentos ............................................................................................................................................................... 5,25

QUADRO III

Taxa devida pela emissão de alvará de licença ou autorização de obras de urbanização

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Emissão do alvará de licença ou autorização ........................................................................................................................ 131,25
O montante referido no número anterior:

a) Prazo — por cada ano .......................................................................................................................................................... 52,50
b) Tipo de infra-estruturas, por cada:

Redes de esgotos ..................................................................................................................................................................... 131,25
Redes de abastecimento de água ............................................................................................................................................. 131,25
Outras redes ............................................................................................................................................................................ 315

1.2 — Aditamento ao alvará de licença ou autorização ............................................................................................................... 131,25
1.3 — Acresce ao montante referido no número anterior:

Prazo — por cada ano ............................................................................................................................................................... 131,25
Tipo de infra-estruturas, por cada:

Redes de esgotos ..................................................................................................................................................................... 52,50
Redes de abastecimento de água ............................................................................................................................................. 131,25
Outras redes ............................................................................................................................................................................ 315

QUADRO IV

Taxa devida pela emissão de alvará de trabalhos de remodelação dos terrenos

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Até 1000 m2 ......................................................................................................................................................................... 13,13
2 — De 1000 m2 a 5000 m2 ........................................................................................................................................................ 26,25
3 — > 5000 m2 ............................................................................................................................................................................. 52,50
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QUADRO V

Emissão de alvará de licença ou autorização para obras de construção

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Habitação, por metro quadrado de área bruta de construção ................................................................................................ 1,05
2 — Comércio, serviços, indústria e outros fins, por metro quadrado de área bruta de construção ............................................ 1,05
3 — Prazo de execução — por mês ou fracção ........................................................................................................................... 5,25

QUADRO VI

Casos especiais

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Outras construções, reconstruções, ampliações, alterações, edificações ligeiras, tais como, anexos, garagens, tanques, piscinas,
depósitos ou outros, não consideradas de escassa relevância urbanística:

Por metro quadrado de área bruta de construção ................................................................................................................... 1,05
Prazo de execução — mês ..................................................................................................................................................... 5,25
a) Muros de suporte, de vedação ou de outras vedações desde que confinantes com a via pública ...................................... 1,05

2 — Demolição de edifícios e outras construções, quando não integradas em procedimento de licença ou autorização ............ 26,25

QUADRO VII

Licenças de utilização e de alteração do uso

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Emissão de licença de utilização e suas alterações, por:

a) Fogo ....................................................................................................................................................................................... 15,75
b) Comércio ............................................................................................................................................................................... 15,75
c) Serviços .................................................................................................................................................................................. 15,75
d) Indústria ................................................................................................................................................................................. 15,75

2 — Acresce ao montante referido no número anterior por cada 50 m2 de área bruta de construção ou fracção:

a) Fogo ....................................................................................................................................................................................... 3,15
b) Comércio ............................................................................................................................................................................... 5
c) Serviços .................................................................................................................................................................................. 8
d) Indústria ................................................................................................................................................................................. 10

QUADRO VIII

Licenças de utilização ou suas alterações previstas em legislação específica

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento:

a) De bebidas .............................................................................................................................................................................. 42
b) De restauração ....................................................................................................................................................................... 52,50
c) De restauração e de bebidas ................................................................................................................................................... 47,25
d) De restauração e de bebidas com dança ................................................................................................................................ 63

2 — Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento alimentar e não alimentar e serviços ......... 131,25
3 — Emissão de licença de utilização e suas alterações, por cada estabelecimento hoteleiro e meio complementar de alojamento

turístico ...................................................................................................................................................................................... 262,50
4 — Acresce ao montante referido no número anterior por cada 50 m2 de área bruta de construção ou fracção ..................... 3,15
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QUADRO IX

Emissão de alvarás de licença parcial

Descrição
Valores

(em euros)

Emissão de licença parcial por metro quadrado em caso de construção da estrutura imediatamente após a entrega de todos os
projectos da especialidade e se mostre aprovado o projecto de arquitectura ............................................................................ 1,05

1 — Prazo de execução — por mês ou fracção ........................................................................................................................... 5,25

QUADRO X

Prorrogações

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Prorrogação do prazo para a execução de obras de urbanização em fase de acabamentos, por mês ou fracção ................. 5,25/mês
2 — Prorrogação do prazo para a execução de obras previstas na licença ou autorização em fase de acabamentos, por mês ou

fracção ........................................................................................................................................................................................ 5,25

QUADRO XI

Licença especial relativa a obras inacabadas

Descrição
Valores

(em euros)

Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, por mês ou fracção ................................................................. 5,25

QUADRO XII

Informação prévia

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área inferior
a 1000 m2 .................................................................................................................................................................................. 42

1.1 — Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em terreno de área entre
1000 e 5000 m2 ......................................................................................................................................................................... 52,50

1.2 — Pedido de informação prévia relativa à possibilidade de realização de operação de loteamento em área superior a 5000
por fracção e em acumulação com o montante previsto no número anterior ......................................................................... 78,75

2 — Pedido de informação prévia sobre a possibilidade de realização de obras de construção .................................................... 26,25

QUADRO XIII

Ocupação de via pública por motivo de obras

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Tapumes ou outros resguardos, por mês e por metro quadrado da superfície de espaço público ocupado ........................... 1,05
2 — Andaimes por mês e por metro quadrado da superfície do domínio público ocupado .......................................................... 1,05
3 — Gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público, ou que se projectem sobre o espaço público, por mês e por

unidade ........................................................................................................................................................................................ 1,58
4 — Outras ocupações por metro quadrado da superfície de domínio público ocupado e por mês, nomeadamente com materiais

de construção ............................................................................................................................................................................. 2,63

QUADRO XIV

Vistorias

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Vistoria a realizar para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados à habitação,
comércio ou serviços .................................................................................................................................................................. 15,75
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Descrição
Valores

(em euros)

2 — Vistorias para efeitos de emissão de licença utilização relativa à ocupação de espaços destinados a armazéns ou indústrias 42
3 — Vistorias para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a serviços de restau-

ração e de bebidas, por estabelecimento .................................................................................................................................... 63
4 — Vistorias para efeitos de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados e estabelecimentos alimentares

ou não alimentares, por estabelecimento ................................................................................................................................... 42
5 — Vistoria para efeitos de emissão de licença de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a empreendimentos

hoteleiros .................................................................................................................................................................................... 131,25
6 — Por auto de recepção provisória ou definitiva ...................................................................................................................... 131,25
7 — Outras vistorias não previstas nos números anteriores nomeadamente, reclamações ou verificação de habitabilidade ou

utilização .................................................................................................................................................................................... 5,25

QUADRO XV

Operações de destaque

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Por pedido ou reapreciação ................................................................................................................................................... 26,25
2 — Pela emissão da certidão de aprovação ................................................................................................................................. 5,25

QUADRO XVI

Inscrição de técnicos

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Por inscrição, para assinar projectos, de arquitectura, especialidades, loteamentos urbanos, obras de urbanização e direcção
de obras ...................................................................................................................................................................................... 78,75

QUADRO XVII

Recepção de obras de urbanização

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Por auto de recepção provisória de obras de urbanização ..................................................................................................... 262,50
1.1 — Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior ......................................................................... 5,25
2 — Por auto de recepção definitiva de obras de urbanização ..................................................................................................... 262,50
2.1 — Por lote, em acumulação com o montante referido no número anterior ......................................................................... 5,25

QUADRO XVIII

Assuntos administrativos

Descrição
Valores

(em euros)

1 — Averbamento em procedimentos de licenciamento ou autorização, por cada averbamento ................................................ 5,25
2 — Emissão de certidão da aprovação de edifício em regime de propriedade horizontal (acresce à emissão desta certidão,

sempre que for o caso, o previsto no ponto 3.1) ..................................................................................................................... 5,25
3 — Outras certidões:

a) De teor .................................................................................................................................................................................. 7,88
b) Narrativas .............................................................................................................................................................................. 5,25

3.1 — Por folha, em acumulação com o montante referido no número anterior ....................................................................... 1,05
4 — Fotocópia simples de peças escritas, por folha ..................................................................................................................... 0,53
4.1 — Fotocópia autenticada de peças escritas, por folha ........................................................................................................... 1,05
5 — Cópia simples de peças desenhadas, formato A4 .................................................................................................................. 0,53
5.1 — Cópia simples de peças desenhadas, por folha, noutros formatos ..................................................................................... 1,58
6 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha formato A4 ........................................................................................... 1,05
6.1 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha, noutros formatos ............................................................................... 1,58
7 — Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por folha, formato A4 ................................................................ 5,25
7.1 — Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por folha, noutros formatos, por metro quadrado ou fracção 5,25
7.2 — Plantas topográficas de localização, à escala 1/2000, formato A4, em suporte informático, por folha .......................... 5,25
7.3 — Plantas topográficas de localização, à escala 1/2000, noutros formatos, em suporte informático, por folha ................. 1,05
7.4 — Fornecimento de livro de obra ........................................................................................................................................... 5,25
7.5 — Fornecimento de avisos ...................................................................................................................................................... 2,63
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Preços de venda de água, aluguer de contador,
ligação e desligação da rede de abastecimento

1 — Consumo doméstico:

Escalão Consumo (metro cúbico)
Preço/metro cúbico

(em euros)

1.º 0 a 5 0,15
2.º 6 a 15 0,25
3.º 16 a 25 0,45
4.º 25 a 50 0,75
5.º Mais de 50 1,50

2 — Outras entidades:
2.1 — Estabelecimentos comerciais e industriais:

Consumo (metro cúbico)
Preço/metro cúbico

(em euros)

Até 25 ........................................................... 0,50
Mais de 25 .................................................... 1,00

2.2 — Serviços do Estado, autarquias e empresas públicas:

Consumo (metro cúbico)
Preço/metro cúbico

(em euros)

Até 25 ........................................................... 0,50
Mais de 25 .................................................... 1,00

2.3 — Associações e colectividades, instituições de solidariedade
social e religiosas:

Consumo (metro cúbico)
Preço/metro cúbico

(em euros)

Até 50 ........................................................... 0,20
Mais de 50 .................................................... 0,45

3 — Aluguer de contadores:

Preço

(em euros)

3 m3/hora ...................................................... 1,00 + IVA
5 m3/hora ...................................................... 2,00 + IVA
7 m3/hora ...................................................... 5,00 + IVA
20 m/m ......................................................... 7,00 + IVA
50 m/m ......................................................... 10,00 + IVA
65 m/m ......................................................... 20,00 + IVA

4 — Ligação à rede de abastecimento:

Preço

(em euros)

a) Montagem de contador ................................. 2,5 + IVA
b) Montagem de contador por motivo de obras 2,5 + IVA

Nota. — Preço de consumo por motivo de obras indexado ao con-
sumo doméstico.

5 — Desligação à rede de abastecimento:

Preço proposto
(em euros)

a) Desmontagem de contador ....................... 2,5 + IVA

3000211732

Aviso

Francisco Manuel Petisca Matias, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal da Chamusca, torna público que, após audiência e apreciação
pública, nos termos do artigo 118.° do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, a Assembleia Municipal da Chamusca, em sessão ordi-
nária de 14 de Junho de 2006 e mediante proposta da Câmara Muni-
cipal aprovada na reunião de 16 de Maio de 2006, aprovou o
Regulamento Municipal de Publicidade, o qual entrará em vigor 15 dias
após a sua publicação no Diário da República, 2.ª série.

19 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Petisca Matias.

Regulamento Municipal de Publicidade

Prêambulo

Tendo em conta a inexistência de regulamentação municipal sobre
publicidade, impôs-se a necessidade da sua elaboração de acordo com
a legislação em vigor, a fim de dar cobertura legal a todas as formas
e suportes de publicidade (afixação, inscrição ou difusão), para além
de constituir um instrumento de gestão que contribui para a salva-
guarda da imagem do concelho (estética, ambiental e paisagística) e a
segurança dos cidadãos.

Assim, ao abrigo da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 23/2000, de 23 de Agosto, do Decreto-
-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelas
Lei n.º 166/99, de 13 de Maio, bem como de acordo com o Código da
Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outu-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/93, de 10 de Março, Decreto-
-Lei n.º 6/95, de 17 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 61/97, de 25 de Mar-
ço, Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de Setembro, Decreto-Lei n.º 51/2001,
de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 332/2001, de 24 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 81/2002, de 4 de Abril, e pelas Leis n.os 31-A/98, de
14 de Julho, e 32/2003, de 22 de Agosto, foi elaborado o presente
projecto de regulamento, no uso das competências estabelecidas na
alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, artigo 241.º da Cons-
tituição da República Portuguesa e artigos 114.º, 116.º e 118.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, sob proposta da Câmara Mu-
nicipal, aprovou na sessão ordinária de 14 de Junho, o seguinte
Regulamento Municipal de Publicidade:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito material

1 — O presente Regulamento aplica-se a qualquer forma de comu-
nicação feita no âmbito de uma actividade comercial, industrial,
artesanal ou liberal, com o objectivo de promover o fornecimento de
bens ou serviços, incluindo direitos e obrigações.

2 — Também se considera publicidade qualquer forma de comuni-
cação seja qual for o suporte ou meio a utilizar que vise promover
ideias, princípios, iniciativas ou instituições.

3 — Está excluída do âmbito de aplicação deste Regulamento a
propaganda de natureza política.

Artigo 2.º

Definições

1 — Para efeitos deste Regulamento entende-se por:

a) «Anúncio electrónico» — sistema computorizado de emissão de
mensagens e imagens e ou publicidade de ligação a circuitos de TV e
vídeo;
b) «Anúncio iluminado» — todo o suporte sobre o qual se faça

incidir intencionalmente um foco de luz;
c) «Anúncio luminoso» — todo o suporte que emite luz própria;
d) «Bandeirola» — todo o suporte afixado em poste ou candeeiro;
e) «Cartaz» — toda a mensagem publicitária de propaganda inscri-

ta em papel, tela ou plástico para afixação;
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f) «Chapa» — suporte não luminoso aplicado ou pintado em para-
mento visível e liso;
g) «Letras soltas ou símbolos» — mensagem publicitária aplicada

directamente nas fachadas dos edifícios, constituída pelo conjunto
formado por suportes não luminosos, individuais para cada letra ou
símbolo;
h) «Mupi» — tipo de mobiliário urbano destinado a publicidade,

podendo em alguns casos conter também informação;
i) «Painel» — suporte constituído por moldura e respectiva estru-

tura fixado directamente no solo;
j) «Placa» — suporte não luminoso aplicado em paramento visí-

vel, com ou sem emolduramento;
k) «Tabuleta» — suporte não luminoso afixado perpendicularmen-

te às fachadas dos edifícios com mensagem publicitária nas faces;
l) «Toldo» — toda a cobertura amovível que sirva para abrigar do

sol ou da chuva e onde possam ser afixadas mensagens publicitárias,
aplicáveis a vãos de portas, janelas e montras de estabelecimentos
comerciais;
m) «Unidades móveis publicitárias» — veículos utilizados exclusi-

vamente para o exercício da actividade publicitária;
n) «Blimp, balão, zepplin, insufláveis e semelhantes» — todos os

suportes que, para a sua exposição no ar, careçam de gás, podendo
estabelecer-se a ligação ao solo por elementos de fixação.

2 — Todos os instrumentos, veículos, meios ou objectos utilizados
para transmitir mensagens que não abrangidas pela propaganda polí-
tica e não incluídas no número anterior são, para efeitos deste Regu-
lamento, considerados outros suportes publicitários.

CAPÍTULO II

Licenciamento

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 3.º

Licenciamento prévio

1 — A fixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou
espaços ou domínio público ou a ele afectos, ou dele visíveis, fica
sujeita a licenciamento prévio pela Câmara Municipal.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior as referências
a marcas, objectos e bens ou produtos no interior de estabelecimen-
tos ou nas suas montras de exposição e neles comercializados, bem
como a menção, no exterior, a serviços de segurança.

SECÇÃO II

Objectivos

Artigo 4.º

Objectivos de licenciamento

O licenciamento da publicidade prossegue os seguintes objecti-
vos:

a) Não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas, afectar a
estética ou o ambiente dos lugares ou da paisagem;
b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos

nacionais, de edifícios de interesse público ou outros susceptíveis de
serem classificados pelas entidades públicas, bem como jardins e espa-
ços verdes;
c) Não causar prejuízos a terceiros;
d) Não afectar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeada-

mente na circulação rodoviária e pedonal;
e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam con-

fundir-se com os de sinalização de tráfego;
f) Não prejudicar a circulação de peões, designadamente dos defi-

cientes.

SECÇÃO III

Limites ao licenciamento

Artigo 5.º

Limites de interesse histórico, cultural,
arquitectónico ou paisagístico

1 — Não podem ser emitidas licenças para afixação de mensagens
publicitárias em locais, edifícios ou monumentos de interesse históri-
co, cultural, arquitectónico ou paisagístico, nomeadamente:

a) Imóveis classificados;
b) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos;
c) Imóveis contemplados com prémios de arquitectura;
d) Imóveis classificados;
e) Templos ou cemitérios;
f) Árvores em jardins e espaços verdes.

2 — As limitações previstas nas alíneas a), b) e c) do número
anterior podem ser derrogadas sempre que a mensagem se circunscre-
va à identificação da actividade exercida nos imóveis em causa e da-
quele que a exerce.

Artigo 6.º

Limites impostos pela segurança pública
e pela circulação de pessoas e veículos

1 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não pode
ser licenciada sempre que isso prejudique:

a) A segurança de pessoas ou bens, nomeadamente em circulação
rodoviária e pedonal;
b) A iluminação pública;
c) A visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de trân-

sito;
d) A circulação de peões, especialmente dos deficientes;
e) A circulação de veículos, em virtude de inscrições, mensagens,

formatos ou cores ou localização dos respectivos suportes poderem
induzir em erro os condutores.

2 — Não pode, igualmente, ser licenciada a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias sempre que estas se situem:

a) A menos de 80 cm em relação ao limite exterior do passeio,
incluindo o lancil, nos casos em que haja, quando aquele tiver largura
superior a 1,2 m, podendo ser fixada uma distância superior sempre
que o tráfego automóvel e ou existência ou previsão de equipamento
urbano o justifiquem;
b) A menos de 40 cm em relação ao limite exterior do passeio,

incluindo o lancil, nos casos em que o haja, quando aquele tiver lar-
gura inferior a 1,2 m,
c) Em postes ou candeeiros de betão;
d) Em sinais de trânsito ou semáforos;
e) Em ilhas para peões ou para suporte de sinalização;
f) A menos de 10 m do início ou do fim de placas centrais ou

rotundas.

3 — As limitações referidas no número anterior podem não ser
respeitadas sempre que daí não resulte qualquer perigo ou prejuízo para
o trânsito ou para os peões.

Artigo 7.º

Publicidade comercial sonora

É permitida a publicidade comercial sonora desde que respeite os
limites impostos pela legislação aplicável.

Artigo 8.º

Limites estéticos e ambientais

Não podem ser emitidas licenças para a afixação, inscrição ou dis-
tribuição de mensagens publicitárias que, por si só ou através dos meios
ou suportes que utilizam, afectem a estética ou ambiente dos lugares
ou da paisagem, ou causem danos a terceiros, nomeadamente:

a) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante
que atravessem a via pública;
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b) Cartazes ou afins afixados, sem suporte autorizado, através de
colagem ou outros meios semelhantes, em paragens de autocarros,
vidrões e contentores de resíduos ou mobiliário urbano que não se
destine a esse fim;
c) Afectem a salubridade e as condições de vivência dos espaços

públicos;
d) Excedam a frente do estabelecimento;
e) Violem qualquer lei ou regulamento.

CAPÍTULO III

Processo de licenciamento

Artigo 9.º

Requerimento inicial

1 — A emissão de licença de publicidade depende de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara.

2 — O licenciamento para afixação ou inscrição de mensagens
publicitárias através de meios ou suportes que, por si só, exijam licen-
ciamento ou autorização para obras de construção civil deve ser re-
querido cumulativamente, nos termos da legislação aplicável.

3 — Os restantes meios ou suportes, cujo fim principal seja a pu-
blicidade, estão apenas sujeitos a licenciamento para esta.

Artigo 10.º

Elementos obrigatórios

1 — O requerimento tem de conter obrigatoriamente:

a) O nome, a identificação fiscal e a residência ou sede do reque-
rente;
b) A indicação exacta do local, do meio e do suporte a utilizar;
c) O período de utilização pretendido.

2 — Ao requerimento, em duplicado, é junto:

a) Memória descritiva com indicação dos materiais, formas e cores;
b) Desenho do meio ou suporte e do anúncio ou reclamo que se

pretende fazer, com indicação da forma, dimensões e balanço de afi-
xação;
c) Fotografia a cores indicando o local previsto para a afixação,

colocada em folha A4;
d) Planta de localização com identificação do local previsto para

a instalação, à escala 1:1000 ou de 1:200, excepto se aquele for ine-
quivocamente descrito por arruamento e número de polícia.

3 — Quando a implantação pretendida se situe em zona de jurisdi-
ção de outras entidades ou zonas de protecção a monumentos nacio-
nais e imóveis de interesse público, os elementos referidos no nú-
mero anterior são entregues em duplicado.

4 — Com o requerimento é igualmente junto documento autêntico
ou autenticado comprovativo de que o requerente é proprietário, co-
-proprietário, possuidor, locatário ou titular de outros direitos sobre
os bens afectos ao domínio privado, público ou cooperativo onde se
pretende fixar, inscrever ou divulgar a mensagem publicitária, que
permitam o que se requer, sob pena de indeferimento.

Artigo 11.º

Ortografia

1 — As mensagens publicitárias são escritas, primordialmente, em
língua portuguesa, devendo os termos estrangeiros eventualmente
existentes ser precedidos de tradução.

2 — A inclusão de palavras estrangeiras pode, no entanto, justifi-
car-se:

a) Quando se trata de marcas registadas ou denominações de fir-
mas;
b) Quando se trata de nomes de figurantes ou de títulos ou tipos de

espectáculos cinematográficos, teatrais, de variedades ou desportivos.

Artigo 12.º

Prazo de licença

1 — A licença é atribuída até ao termo do ano civil a que se repor-
ta o licenciamento.

2 — A pedido do requerente pode ser concedida por prazo infe-
rior.

3 — As licenças requeridas para afixação, inscrição ou difusão de
mensagem publicitária relativa a evento a ocorrer em data determi-
nada caducam nessa data.

Artigo 13.º

Notificação de decisão

A decisão sobre o pedido de licenciamento é notificada por escrito
ao requerente no prazo de 15 dias a contar da decisão final.

Artigo 14.º

Deferimento

1 — Em caso de deferimento pela Câmara Municipal inclui-se na
notificação referida no artigo anterior a indicação do prazo para le-
vantamento da licença e pagamento da taxa respectiva.

2 — O deferimento do pedido de licenciamento caduca se não for le-
vantada a licença e paga a taxa do prazo referido no aviso de pagamento.

3 — A licença especifica, para além das outras obrigações e condi-
ções a cumprir pelo seu titular:

a) O prazo de duração;
b) A obrigação de cumprir os regulamentos e demais legislação

aplicável.

4 — O titular só pode exercer os direitos que lhe são conferidos
pelo licenciamento depois do pagamento da taxa.

Artigo 15.º

Renovação

A licença que seja concedida até ao termo do ano civil a que o
licenciamento diz respeito renova-se automática e sucessivamente por
igual período, desde que o interessado liquide a respectiva taxa até ao
termo do mês de Fevereiro de cada ano civil, salvo se:

a) A Câmara Municipal notificar o titular de decisão em sentido
contrário por escrito até 31 de Janeiro do ano a que se reporta;
b) O titular comunicar por escrito à Câmara Municipal a intenção

de não proceder à renovação até 31 de Janeiro do ano a que se refere.

Artigo 16.º

Revogação

A licença para a afixação, inscrição ou difusão de mensagens publi-
citárias pode ser revogada sempre que:

a) Situações excepcionais de imperioso interesse público, devida-
mente fundamentadas, o exijam;
b) O titular da licença não cumpra as normas legais e regulamen-

tares a que está sujeito ou quaisquer obrigações a que se tenha vincu-
lado em virtude do licenciamento;
c) O titular da licença proceda à substituição, alteração ou modifica-

ção, sem licença municipal, dos anúncios ou reclamos para os quais haja
sido concedida licença.

Artigo 17.º

Indeferimento

1 — O pedido de licenciamento é liminarmente indeferido se não
constarem do requerimento os elementos obrigatórios.

2 — O pedido de licenciamento é indeferido se:

a) For ofensivo da ordem publica e dos bons costumes, ou for sus-
ceptível de prejudicar a segurança ou tranquilidade públicas, em fun-
ção do local a que se destina a afixação de publicidade;
b) Não respeitar as regras estabelecidas neste regulamento ou em

lei aplicável.

CAPÍTULO IV

Suportes publicitários

SECÇÃO I

Chapas, placas, tabuletas, letras soltas ou símbolos e similares

Artigo 18.º

Condições de aplicação de chapas

As chapas não podem, excepto com autorização expressa, lo-
calizar-se acima do nível do 1.º andar dos edifícios, não podendo
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a sua maior dimensão exceder os 60 cm e a sua máxima saliência
os 3 cm.

Artigo 19.º

Condições de aplicação das placas

As placas não podem:
Sobrepor gradeamentos ou outras zonas vazadas em varandas;
Ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na compo-

sição arquitectónica das fachadas;
Exceder, na sua maior dimensão, 1,50 m.

Artigo 20.º

Condições de aplicação das tabuletas

As tabuletas não podem:

a) Ser afixadas a menos de 3 m de outras previamente licenciadas;
b) Distar menos de 2,6 m do solo;
c) Exceder o balanço de 1,5 m em relação ao plano marginal do

edifício e ou 40 cm da vertical do limite exterior do passeio;
d) Exceder a saliência máxima de 5 cm.

Artigo 21.º

Condições de aplicação de letras soltas ou símbolos

As letras soltas ou símbolos não podem ocultar elementos decora-
tivos ou outros com interesse na composição arquitectónica das fa-
chadas, devendo ser aplicadas directamente sobre o parâmetro das
paredes, nem podem exceder 40 cm de altura e 10 cm de saliência.

SECÇÃO II

Painéis, mupis e similares

Artigo 22.º

Distância dos painéis

A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser in-
ferior a 2,2 m.

Artigo 23.º

Afixação em tapumes, vedações e elementos congéneres

1 — Quando afixados em tapumes ou vedações, os painéis têm de
se dispor a distâncias regulares.

2 — Os painéis são nivelados, excepto quando o tapume ou a ve-
dação se localize em arruamento inclinado ou desnivelado, caso em
que se admite a sua disposição em socalcos, acompanhando de forma
harmoniosa a inclinação do terreno.

Artigo 24.º

Dimensões

1 — Os painéis têm 4 m de largura por 3 m de altura ou 8 m de
largura por 3 m de altura.

2 — Excepcionalmente, podem ser licenciados painéis com outras
dimensões, desde que se justifique e não sejam postos em causa o
ambiente e a estética dos locais pretendidos.

Artigo 25.º

Saliências

Os painéis podem ter saliências parciais, desde que estas não ultra-
passem, na sua totalidade 1 m para o exterior na área central e 1 m
de superfície e 50 cm de balanço em relação ao seu plano.

Artigo 26.º

Estruturas

1 — A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais ade-
quada ao ambiente e estética locais.

2 — A estrutura não pode, em caso algum, manter-se no local sem
mensagem publicitária.

3 — Na estrutura deve ser afixado o número de ordem atribuído ao
suporte e a identidade do titular, não podendo tal afixação exceder as
dimensões de 40 cm por 20 cm.

SECÇÃO III

Bandeirolas

Artigo 27.º

Condições de instalação

1 — As bandeirolas têm de permanecer oscilantes e devem ser
colocadas em posição perpendicular à via mais próxima.

2 — Na estrutura é afixado o número de ordem atribuído ao supor-
te e a identidade do titular, não podendo tal afixação exceder as di-
mensões de 10 cm por 5 cm.

Artigo 28.º

Distâncias

1 — A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte
mais saliente da bandeirola não pode ser inferior a 2 m.

2 — A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo não
pode ser inferior a 3 m.

3 — A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias não
pode ser inferior a 20 m.

SECÇÃO IV

Anúncios luminosos, iluminados, electrónicos e similares

Artigo 29.º

Balanço e altura

Os anúncios a que se refere a presente secção são colocados em
saliência sobre fachadas:

a) Não podem exceder o balanço total de 1,5 m e devem ficar afas-
tados, no mínimo, 50 cm do limite exterior do passeio;
b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode

ser menor que 2,6 m, todavia, se o balanço não for superior a 15 cm,
a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser
menor que 2 m

Artigo 30.º

Enquadramento, estrutura, termo
de responsabilidade e seguro

1 — As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados e electró-
nicos ou similares instalados nas coberturas ou fachadas de edifícios
e em espaços afectos ao domínio público ficam encobertos, tanto
quanto possível, e serão pintados com a cor que lhes dê menor des-
taque.

2 — Sempre que a instalação tiver lugar mais de 4 m acima do solo
é obrigatoriamente junto ao requerimento inicial um termo de res-
ponsabilidade assinado por técnico habilitado.

3 — Sempre que a instalação tenha lugar na cobertura de edifício,
é junto ao requerimento um estudo de estabilidade do anúncio, elabo-
rado por técnico habilitado.

4 — Após o deferimento do pedido, o levantamento da licença é
condicionado à entrega do contrato de seguro de responsabilidade ci-
vil no valor mínimo de 50 000 euros.

SECÇÃO V

Unidades móveis publicitárias, veículos automóveis

e outros meios de locomoção

Artigo 31.º

Licenciamento

As unidades móveis publicitárias carecem, para actuar como tal no
concelho da Chamusca, de licenciamento prévio da Câmara Munici-
pal, nos termos do presente Regulamento.

Artigo 32.º

Autorização e seguro

Sempre que o suporte utilizado exceda as dimensões do veículo são
obrigatoriamente juntos ao requerimento inicial autorização emitida
pela entidade competente e seguro de responsabilidade civil.
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Artigo 33.º

Outros suportes publicitários

Todos os outros suportes publicitários estão sujeitos ao regime de
licenciamento previsto no presente Regulamento.

SECÇÃO VI

Blimps, balões, zeppelins e semelhantes no ar

Artigo 34.º

Servidões militares ou aeronáuticas

Não pode ser licenciada a afixação de mensagens publicitárias em
meios de transporte aéreos, blimps ou semelhantes que invadam zo-
nas sujeitas a servidões militares ou aeronáuticas nomeadamente aquelas
a que se refere o Decreto-Lei n.º 48 542, de 24 de Agosto de 1968,
excepto se o requerimento for prévia e expressamente autorizado pela
entidade com jurisdição sobre esses espaços.

Artigo 35.º

Seguro

Após o deferimento do pedido, o levantamento da licença fica
condicionado à entrega pelo requerente do contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil, no valor mínimo de 250 000 euros.

CAPÍTULO V

Remoção, conservação e depósito

Artigo 36.º

Remoção

Quando os titulares dos meios ou suportes de publicidade não pro-
cedam à sua remoção voluntária no prazo indicado em notificação, a
Câmara Municipal procede à sua remoção coerciva, imputando os
custos àqueles, não se responsabilizando por eventuais danos que dela
possam advir.

Artigo 37.º

Conservação

Todos os suportes publicitários têm de ser mantidos em boas con-
dições de conservação, podendo a Câmara Municipal, caso tal não se
verifique, notificar o titular da licença para que execute os trabalhos
necessários à sua conservação, sob pena de revogação.

Artigo 38.º

Depósito

Caso a Câmara Municipal venha a proceder à remoção dos supor-
tes ou meios, nos termos previstos no presente capítulo, os titulares
da licença têm 15 dias para os levantar sob pena de reverterem a favor
do município.

Disposições finais

CAPÍTULO I

Taxas

Artigo 39.º

Remoção

1 — São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstas neste
regulamento as taxas estabelecidas no anexo I.

2 — Salvo disposição legal em contrário, as entidades legalmente
isentas do pagamento de taxas às autarquias não estão isentas do li-
cenciamento a que se refere este regulamento.

CAPÍTULO II

Disposições finais

Artigo 40.º

Norma transitória

Salvo casos excepcionais devidamente fundamentados e apreciados
pelos serviços municipais, as ocupações já existentes ficam sujeitas
ao disposto no presente regulamento, devendo a sua regularização
processar-se no prazo de um ano após a sua entrada em vigor.

Artigo 41.º

Norma revogatória

São derrogadas todas as disposições regulamentares vigentes incom-
patíveis com o presente Regulamento.

Artigo 42.º

Entrada em vigor

Este regulamento entre em vigor decorridos 15 dias sobre a sua
publicação nos termos legais.

ANEXO I

Tabela de taxas e licenças

Artigo 1.º

Chapas, placas, tabuletas, letras soltas
ou símbolos similares

a) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 5 euros;
b) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 1 euro.

Artigo 2.º

Painéis, cartazes, mupis e semelhantes

a) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 5 euros;
b) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 1 euro.

Artigo 3.º

Toldos, bandeirolas e semelhantes

a) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 3 euros;
b) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 0,75 euros.

Artigo 4.º

Anúncios luminosos, iluminados, electrónicos e similares

c) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 4 euros;
d) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 1 euro.

Artigo 5.º

Blimps, balões, zeppelins e semelhantes no ar

a) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 50 euros;
b) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 5 euros.

Artigo 6.º

Outros suportes publicitários

a) Por metro quadrado ou fracção e por ano — 4 euros;
b) Por metro quadrado ou fracção e por mês — 1 euro.

Artigo 7.º

Publicidade comercial sonora

a) Por dia — 2 euros;
b) Por semana — 5 euros;
c) Por mês — 8 euros;
d) Por ano — 125 euros.

3000211733
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
11 de Agosto de 2006, nomeei para a categoria de especialista de
informática de grau I, nível 2 (estagiário), escalão 1, índice 400, o
candidato Jorge Maurício Vieira Ferreira, classificado em 1.º lugar no
concurso externo de admissão a estágio para ingresso na carreira de
especialista de informática, visando o preenchimento de um lugar de
especialista de informática de grau I, nível 2, oportunamente aberto e
cuja lista de classificação final foi homologada em 10 de Agosto de
2006.

A frequência do estágio é feita através de contrato administrativo
de provimento, nos termos do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho, o qual será celebrado no prazo de 20 dias após a publicação do
presente aviso no Diário da República.

14 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel dos Santos Mendes. 1000305003

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Discussão pública

Fernando João Couto Cepa, presidente da Câmara Municipal de
Esposende, torna público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 27.º, e do n.º 3 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, se encontra em discussão pública a alteração ao licencia-
mento de operação urbanística de loteamento aprovado pelo alvará
de loteamento n.º 9/88 — processo n.º 1051/87, alteração esta reque-
rida por Aparthouse, Construções Unipessoal, L.da, com sede na Ave-
nida do Engenheiro Losa Faria, 165, apartado 13, freguesia de Espo-
sende e concelho de Esposende, e que incide sobre o prédio rústico
descrito na Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o
n.º 00583/250788, da freguesia de Marinhas.

Mais torna público que a discussão pública se fará por um período
de 15 dias contados após passarem outros 15 dias sobre a data da
publicação deste aviso no Diário da República, sendo certo que o
processo se encontra patente para consulta na Divisão de Gestão
Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no edifício dos
Paços do Concelho, Praça do Município, em Esposende.

As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser en-
tregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de dis-
cussão pública.

18 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000214689

Aviso

Nomeação de pessoal

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, torna-se público que, por
meu despacho de hoje e na sequência do concurso interno de acesso
geral para provimento de dois lugares de técnico superior de 1.ª clas-
se, da carreira técnica superior do grupo de pessoal técnico superior,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 98,
de 22 de Maio de 2006, foram nomeadas para os referidos lugares as
candidatas aprovadas em 1.º e 2.º lugares, Ana Cristina Lemos Fer-
reira e Ana Cristina Gonçalves Figueiredo. As nomeadas deverão to-
mar posse no prazo de 20 dias contados da publicação do presente
aviso no Diário da República. [Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.]

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 1000305036

Aviso

Nomeação de pessoal

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, torna-se público que, por

meu despacho de hoje e na sequência do concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de técnico superior assessor, da
carreira de engenheiro do grupo de pessoal técnico superior, aberto
por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, Parte Espe-
cial, n.º 126, de 3 de Julho de 2006, foi nomeado para o referido lu-
gar o candidato aprovado em 1.º lugar, Durval Baptista Morgado. O
nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias contados da publi-
cação 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.]

18 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 1000305035

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º 13/2006

Concurso interno geral de acesso para preenchimento de um
lugar na categoria de operário principal da carreira de
lubrificador do grupo de pessoal operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos Serviços Administrativos com poderes delegados pelo pre-
sidente desta Câmara Municipal de 18 de Julho de 2006, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de
acesso para preenchimento de um lugar na categoria de operário prin-
cipal da carreira de lubrificador do grupo de pessoal operário qualifi-
cado, do quadro de pessoal deste município.

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.

1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/
90, de 4 de Abril, e 6/96, de 31 de Janeiro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido unicamen-
te para o lugar indicado, caducando com o respectivo provimento.

3 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são as
genericamente vigentes para a administração pública local.

4 — Condições gerais e especiais de admissão:
4.1 — Requisitos gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 — Requisitos especiais — ser operário da carreira de lubrifica-
dor do grupo de pessoal operário qualificado, com pelo menos seis
anos de serviço na categoria e classificação de serviço não inferior a
Bom.

5 — Método de selecção — será utilizado como único método de
selecção a avaliação curricular.

5.1 — Factores de apreciação da avaliação curricular: destina-se a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos ponderando, de acor-
do com as exigências da função a habilitação académica de base, a
formação profissional, a experiência profissional e a classificação de
serviço.

6 — Classificação final — a classificação final dos concorrentes,
expressa numa escala de 0 a 20 valores, será a resultante da média
aritmética simples das classificações obtidas, em cada um dos factores
da avaliação curricular.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam da acta das reuniões do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado e entregue pessoalmente
na Secção de Expediente desta autarquia, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para
a Câmara Municipal de Loulé, Praça da República, 8100 Loulé, de-
vendo constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade e
nacionalidade, residência, código postal, número de telefone, situação
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militar, se for caso disso, número, data e serviço de identificação que
emitiu o bilhete de identidade, número de contribuinte;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vínculo e

antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;
d) Classificação de serviço obtida nos anos relevantes para a pro-

moção;
e) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diário

da República em que se encontra publicado o presente aviso;
f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever

apresentar por serem relevantes para a apreciação do seu mérito ou
por constituírem motivo de preferência legal, designadamente os pre-
vistos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, os quais só serão tidos em consideração pelo júri quando devi-
damente comprovados.

7.1 — Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo requeri-
mento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos gerais de provimento
em funções públicas, enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sob pena de exclusão.

7.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assina-
do, donde constem, designadamente, as funções que exerce e as exer-
cidas anteriormente e os períodos a que umas e outras se reportam,
bem como a formação profissional detida e respectiva duração;

b) Declaração actualizada, emitida pelo serviço ou organismo de
origem, da qual constem, inequivocamente, a natureza do vínculo, a
categoria detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública e as classificações de serviço obtidas nos anos relevan-
tes para a promoção, com indicação das respectivas expressões quan-
titativas e menções qualitativas;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias ou fotocó-
pia do mesmo;

d) Certificados comprovativos da formação profissional ou foto-
cópias dos mesmos;

e) Fotocópia do bilhete de identidade.

8 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé são dispensados da apresentação dos documentos
referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, caso constem do respecti-
vo processo individual, devendo tal facto ser expressamente referido
nos requerimentos de admissão a concurso.

9 — Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, não é admitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega de candidaturas.

10 — 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.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 — A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, será
afixada na Divisão de Recursos Humanos, Formação e Qualificação
desta Autarquia, Avenida de José da Costa Mealha, 16, Loulé.

13 — Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e hora
da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

15 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

16 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — José António Quadros da Silva, director de Departa-
mento de Dinamização Sócio-Cultural.

Vogais efectivos:

Eduardo Manuel Guerreiro Iria, chefe de Divisão de Juventude e
Desporto, e Delfim Correia Serafim Baptista, encarregado de parques
desportivos e ou recreativos.

Vogais suplentes:

João Miguel de Sousa Matos Lima, técnico superior de 1.ª classe da
carreira técnica superior de educação física, e Mário João Ribeiro
Sebastião, técnico superior de 1.ª classe, da carreira de educação física.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

11 de Agosto de 2006. — O Vereador dos Serviços Administrati-
vos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000305029

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Recrutamento para o cargo de director
do Departamento de Finanças e do Património

Despacho de nomeação

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direcção, coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e seis anos de experiência profissio-
nal em carreiras para cujo ingresso seja legalmente exigível uma li-
cenciatura, ou, como neste caso, tratando-se de serviço de apoio ins-
trumental, em que foi alargada a área de recrutamento aos funcionários
que se encontrem nas condições previstas no artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Considerando que, terminado o prazo para aceitação de candidatu-
ras do procedimento com vista ao provimento do cargo de director
do Departamento de Finanças e do Património, publicado no jornal
Correio da Manhã, de 31 de Agosto de 2005, e na Bolsa de Emprego
Público, apenas se apresentaram a concurso três candidatos: Alexan-
dra Maria de Carvalho Pereira, Álvaro Manuel Vaz Monteiro Dias
Duarte e Paulo Manuel dos Santos Quelhas Vilarinho.

Considerando que apenas a candidata Alexandra Maria de Carvalho
Pereira reúne os requisitos definidos no artigo 20.º da já referida Lei
n.º 2/2004, de 19 de Janeiro, conjugado com o artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e detém o perfil adequado para pros-
seguir as atribuições e objectivos da respectiva unidade orgânica, como
se evidencia na nota curricular anexa ao presente despacho.

Determino, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), e pelo ar-
tigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação
da funcionária Alexandra Maria de Carvalho Pereira (técnica supe-
rior de economia principal), para o cargo de director do Departa-
mento de Finanças e do Património.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir da data do presente despacho.

Nota curricular

Nome — Alexandra Maria de Carvalho Pereira.
Habilitações académicas — licenciatura em Economia.
Naturalidade — São Mamede Infesta, Matosinhos.
Actividade e experiência profissional — no município da Maia:

Início de funções — 20 de Maio de 1996:

Técnica superior de economia de 2.ª classe — 28 de Julho de 1999;
Técnica superior de economia de 1.ª classe — 9 de Fevereiro de

2000;
Chefe da Divisão dos Serviços Financeiros — 27 de Dezembro de

2002;
Técnica superior de economia principal — 12 de Março de 2004.

O seu percurso profissional está associado ao exercício de funções
na área financeira e patrimonial há mais de três anos, tendo partici-
pado em inúmeras acções de formação, colóquios, cursos e seminários.

1 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000305014
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Aviso

Recrutamento para o cargo de chefe
da Divisão de Apoio a Operações Urbanísticas

Despacho de nomeação

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direcção, coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente,
a titularidade de uma licenciatura e quatro anos de experiência profis-
sional em carreiras para cujo ingresso seja legalmente exigível uma
licenciatura, ou, como neste caso, tratando-se de serviço de apoio
instrumental, em que foi alargada a área de recrutamento aos funcio-
nários que se encontrem nas condições previstas no artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Considerando que, terminado o prazo para aceitação de candi-
daturas do procedimento com vista ao provimento do cargo de
chefe da Divisão de Apoio a Operações Urbanísticas, publicado no
jornal Correio da Manhã, de 31 de Agosto de 2005, e na Bolsa de
Emprego Público, apenas se apresentaram a concurso duas candi-
datas: Maria Izolete de Carvalho Lima Oliveira e Marta Susana
Gomes Moreira.

Considerando que apenas a candidata Maria Izolete de Carvalho
Lima Oliveira reúne os requisitos definidos no artigo 20.º da já refe-
rida Lei n.º 2/2004, de 19 de Janeiro, conjugado com o artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e detém o perfil adequado
para prosseguir as atribuições e objectivos da respectiva unidade orgâ-
nica, como se evidencia na nota curricular anexa ao presente despa-
cho.

Determino, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), e pelo ar-
tigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação
da funcionária Maria Izolete de Carvalho Lima Oliveira (técnica su-
perior de 1.ª classe), para o cargo de chefe da Divisão de Apoio a
Operações Urbanísticas do Departamento de Administração Geral.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir da data do presente despacho.

Nota curricular

Nome — Maria Izolete de Carvalho Lima Oliveira.
Habilitações académicas — Curso Geral dos Liceus.
Naturalidade — Baião.
Actividade e experiência profissional — no município da Maia:

Início de funções — 25 de Abril de 1969:

Escriturária-dactilógrafa de 1.ª classe — 19 de Junho de 1974;
Terceiro-oficial — 1 de Julho de 1979;
Segundo-oficial — 28 de Janeiro de 1982;
Primeiro-oficial — 27 de Março de 1985;
Chefe de secção — 13 de Fevereiro de 1989;
Chefe de repartição — 9 de Maio de 1990;
Técnica superior de 1.ª classe — 19 de Setembro de 2002.

O seu percurso profissional está associado ao exercício de funções
na área de licenciamento de obras, loteamentos e outras operações
urbanísticas desde 1980, tendo participado em inúmeras acções de
formação, colóquios, cursos e seminários.

1 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000305016

Aviso

Recrutamento para o cargo de chefe
da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira

Despacho de nomeação

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, nos seus arti-
gos 2.º, n.º 4, e 20.º, prevê que o recrutamento, para os titulares dos
cargos de direcção intermédia, é efectuado de entre funcionários do-
tados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções
de direcção, coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente,

a titularidade de uma licenciatura e quatro anos de experiência profis-
sional em carreiras para cujo ingresso seja legalmente exigível uma
licenciatura, ou, como neste caso, tratando-se de serviço de apoio
instrumental, em que foi alargada a área de recrutamento aos funcio-
nários que se encontrem nas condições previstas no artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Considerando que, terminado o prazo para aceitação de candidatu-
ras do procedimento com vista ao provimento do cargo de chefe da
Divisão de Planeamento e Gestão Financeira, publicado no jornal
Correio da Manhã, de 31 de Agosto de 2005, e na Bolsa de Emprego
Público, apenas se apresentaram a concurso duas candidatas: Maria
Antonieta Silva Monteiro Machado e Marisa Maria Figueiredo Alves.

Considerando que apenas a candidata Marisa Maria Figueiredo Al-
ves reúne os requisitos definidos no artigo 20.º da já referida Lei n.º 2/
2004, de 19 de Janeiro, conjugado com o artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, e detém o perfil adequado para prosse-
guir as atribuições e objectivos da respectiva unidade orgânica, como
se evidencia na nota curricular anexa ao presente despacho.

Determino, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), e pelo ar-
tigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a nomeação
da funcionária Marisa Maria Figueiredo Alves (técnica superior de
organização e gestão principal), para o cargo de chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Financeira do Departamento de Finanças e do
Património.

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, o provimento é feito por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir da data do presente despacho.

Nota curricular

Nome — Marisa Maria Figueiredo Alves.
Habilitações académicas — licenciatura em Gestão de Pequenas e

Médias Empresas.
Naturalidade — Matosinhos.
Actividade e experiência profissional — no município da Maia:

Técnica superior de organização e gestão de 2.ª classe — 13 de
Abril de 1998;

Técnica superior de organização e gestão de 1.ª classe — 27 de
Outubro de 2001;

Técnica superior de organização e gestão principal — 10 de Mar-
ço de 2005.

O seu percurso profissional está associado ao exercício de funções
na área do planeamento e gestão financeira há mais de dois anos,
tendo participado em inúmeras acções de formação, colóquios e se-
minários, quer como formanda, quer como formadora.

1 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000305015

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Aviso n.º 24/2006

Contratos a termo resolutivo

Para efeitos do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea b), do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que foram
celebrados contratos de trabalho a termo resolutivo, com Filipe Da-
niel Martins Morais e Daniel Sousa Batista, como nadadores-salvado-
res, pelos períodos, respectivamente, de 15 de Julho de 2006 a 31 de
Agosto de 2006 e 22 de Julho de 2006 a 29 de Agosto de 2006.

Estes processos não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

2 de Agosto de 2006. — Por delegação, o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Manuel Saraiva Cardoso. 3000214611

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 137

Renovações comissões de serviço

Para os devidos efeitos e no seguimento dos despachos proferidos
pelo vice-presidente a 26 de Julho de 2006, de harmonia com os
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n.os 2 e 3 do artigo 23.º e n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, que altera a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, a renova-
ção da comissão de serviço dos seguintes cargos de direcção intermédia
de 2.º grau:

Dr.ª Natália José da Piedade Costa Correia, chefe da Divisão de
Educação e Cultura, com efeitos a partir do dia 11 de Agosto de 2006.

Arquitecto Hélder José Nogueira dos Santos, chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, com efeitos a partir do dia 11 de
Agosto de 2006.

Engenheiro Luís Filipe Lopes Lourido, chefe da Divisão de Rede
Viária e Espaços Urbanos, com efeitos a partir do dia 11 de Agosto
de 2006.

Dr. António Manuel Camelo Gouveia, director de Projecto Muni-
cipal (equiparado a chefe de divisão, com efeitos a partir do dia 1 de
Agosto de 2006.

7 de Agosto de 2006. — O Vereador, em regime de permanência,
Carlos Alberto Silva Oliveira. 1000305042

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 27 de Junho de 2006, foi concedida licença
sem vencimento de longa duração a Nelson Lázaro de Sousa Andrade,
com a categoria de pintor, reportando-se os seus efeitos a partir de
14 de Julho de 2006, determinando a mesma vacatura do lugar.

27 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 3000214727

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, após apreciação pú-
blica, afixação em todos os lugares de estilo e recolha de sugestões
pelo prazo de 30 dias, nos termos e para os efeitos do disposto nos
artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo, a
Assembleia Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, aprovou em sessão ordinária de 26 de Junho de 2006, sob
proposta da Câmara aprovada em reunião de 15 de Maio de 2006, o
Regulamento para Venda de Lotes Englobados no Loteamento do
Sargento Mor, que a seguir se publica.

20 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho.

Regulamento para Venda de Lotes Englobados
no Loteamento do Sargento Mor

Preâmbulo

Pretende-se, com este Regulamento, definir regras essenciais para
que a venda de lotes se faça de forma justa e equilibrada.

Tendo em conta que as carências do tecido empresarial são, ao
nível do concelho, uma insuficiência que importa suprir, a fim de se
fixarem cidadãos e empresas que contribuam para a promoção do
desenvolvimento social e económico do concelho de Penedono.

Tendo em conta as carências habitacionais e a fim de se fixarem
jovens que contribuam para o rejuvenescimento do nosso envelheci-
do tecido social.

A Câmara Municipal de Penedono elaborou um projecto de lotea-
mento constituído por 12 lotes.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da
Constituição da República Portuguesa, e do consignado na Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto, elaborou a Câmara municipal o presente Regula-
mento, que foi, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.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, submetido à Assembleia Munici-
pal para aprovação, após afixação em todos os lugares de estilo e
divulgação pelas freguesias para apreciação pública e recolha de su-
gestões pelo prazo de 30 dias, nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, sendo ainda
publicado em boletim municipal.

Artigo 1.º

Objecto e âmbito territorial

1 — O presente regulamento tem por objecto o estabelecimento
de um conjunto de regras e disposições conducentes à alienação dos
lotes do Sargento Mor.

2 — O presente Regulamento foi elaborado de harmonia com as
normas invocadas no preâmbulo da conjugação do disposto no ar-
tigo 28.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com as alíneas a) e b)
do n.º 4, e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, da alínea a) do n.º 2 do
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Artigo 2.º

Objectivos

1 — O objectivo do presente loteamento traduz-se na disponibili-
zação de lotes para construção de unidades mistas de habitação e ac-
tividades compatíveis com essa utilização, e unidades de pequena in-
dústria de acordo com a legislação específica com vista a fomentar e
desenvolver o tecido sócio-económico do concelho de Penedono.

2 — O regime estabelecido neste regulamento deve-se ao facto de
a venda dos lotes se efectuar a preços abaixo do seu valor de merca-
do, pelo que a autarquia o fará aplicar como forma de apoiar a cria-
ção de postos de trabalho e potenciar a instalação de novas indús-
trias.

Artigo 3.º

Caracterização dos lotes

1 — O loteamento do Sargento Mor é composto por 12 lotes,
organizados e denominados segundo a planta de apresentação do lo-
teamento que se anexa ao presente regulamento (anexo I), e dimen-
sionados, nas vertentes de construção e de implantação, segundo a
grelha de áreas que também se anexa (anexo II) do qual fazem parte
integrante

Artigo 4.º

Destinatários preferenciais

1 — Jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e
casais cuja soma de idades não seja superior a 60 anos, residentes no
concelho ou que neste exerçam actividade profissional desde que não
possuam habitação própria ou terreno apto para construção.

2 — Pessoas singulares e colectivas, residentes no concelho de
Penedono, que apresentem projectos e implementem iniciativas ca-
pazes de contribuir para a promoção do desenvolvimento social e
económico do concelho de Penedono.

Artigo 5.º

Outros destinatários

1 — Pessoas singulares e colectivas, que apresentem projectos e
implementem iniciativas capazes de contribuir para a promoção do
desenvolvimento social e económico do concelho de Penedono.

Artigo 6.º

Candidatura à aquisição de lotes

O procedimento de venda dos lotes inicia-se com a prévia apre-
sentação, por parte dos interessados, de um requerimento (declaração
de intenções que se junta em anexo) dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Penedono, do qual deve constar:

Identificação do interessado;
Identificação do lote;
Tipo de indústria a instalar;
Número de postos de trabalho que se pretende criar.

Artigo 7.º

Preço de venda dos lotes reservados a pequena indústria

1 — O preço dos lotes mistos (n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9) será de
22 euros por metro quadrado, reservando a Câmara o direito de pra-
ticar preços simbólicos quando entender justificado, designadamente
em função do projecto apresentado.

2 — A Câmara Municipal de Penedono, reserva-se o direito de
atribuir 1000 euros como forma de incentivo, por cada posto de tra-
balho criado.

3 — Aos jovens com idades entre os 18 e os 35 anos e casais cuja
soma de idades não seja superior a 60 anos que apresentem declara-
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ção de intenções de implementarem projectos jovens e inovadores,
será concedido um bónus de 20 % sobre o preço global de venda.

Artigo 8.º

Preço de venda dos lotes mistos

1 — O preço dos lotes mistos (n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9) será no
máximo aquele que resultar da conta final da obra.

2 — A Câmara Municipal de Penedono reserva-se o direito de atri-
buir 1000 euros como forma de incentivo, por cada posto de traba-
lho criado.

3 — Aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos
e casais cuja soma de idades não seja superior a 60 anos que, através
de declaração de intenções, apresentem projectos de construção que
contemplem uma vertente industrial, será concedido um bónus de 25 %
sobre o preço global de venda.

Artigo 9.º

Transmissão

Os lotes serão alienados em propriedade plena através de hasta
pública.

Artigo 10.º

Hasta pública

1 — A hasta pública da venda de lotes será publicitada por meio de
edital afixado nos locais do costume, com 15 dias de antecedência
sobre a sua realização.

2 — Do edital deve constar a data, hora e local da realização da
hasta pública, bem como as condições gerais da alienação constantes
deste Regulamento.

3 — O dia da hasta pública deve coincidir com o dia de realização
de reunião ordinária pública da Câmara Municipal, a primeira de cada
mês, abrindo-se sempre nova hasta pública nas seguintes reuniões
públicas de Câmara, sem necessidade de publicitação, caso os lotes
não tenham sido alienados na totalidade na primeira reunião.

Artigo 11.º

Da alienação dos lotes para indústria

1 — A transmissão onerosa do lote por parte do proprietário não
é permitida antes de terminada a obra de construção e até 15 anos
após o início de funcionamento da actividade industrial anunciada,
salvo motivo de força maior devidamente justificado que será apre-
ciado caso a caso pela Câmara Municipal, evitando assim a especula-
ção económica sobre o respectivo lote.

2 — A autarquia gozará do direito de preferência, na situação de
excepção prevista na segunda parte do número anterior, em caso de
alienação entre vivos, com eficácia real na alienação dos lotes e cons-
truções nele edificadas.

3 — O lote terá o valor máximo, e por este preferirá, do preço da
venda pela Câmara Municipal, acrescido da valorização ocorrida de
acordo com o índice anual de preços ao consumidor, publicada pelo
INE.

4 — O ónus da inalienabilidade ficará a constar do registo predial.

Artigo 12.º

Da alienação dos lotes mistos

1 — Os lotes mistos só podem ser vendidos, decorridos 10 anos
após a emissão da licença de utilização, salvaguardando-se, no entan-
to, os casos de força maior aceites pela Câmara Municipal.

2 — A autarquia gozará do direito de preferência, na situação de
excepção prevista na segunda parte do número anterior, em caso de
alienação entre vivos, com eficácia real na alienação dos lotes e cons-
truções nele edificadas.

3 — O lote terá o valor máximo, e por este preferirá, do preço da
venda pela Câmara Municipal, acrescido da valorização ocorrida de
acordo com o índice anual de preços ao consumidor, publicada pelo
INE.

4 — O ónus da inalienabilidade ficará a constar do registo predial.

Artigo 13.º

Prazo escritura pública

A escritura pública terá lugar no prazo máximo de 120 dias após a
data da arrematação, sendo para o efeito notificados os adquirentes
do dia e hora da sua realização.

Artigo 14.º

Prazos de construção

1 — O proprietário do lote obriga-se a requerer a aprovação do
projecto de arquitectura e especialidades no prazo de 180 dias a con-
tar da data da escritura pública, iniciar a construção um ano após o
despacho de aprovação e concluir a obra no prazo máximo de
três anos.

Artigo 15.º

Incumprimento

1 — No caso de se verificar incumprimento injustificado por parte
dos adquirentes haverá lugar:

a) À anulação da atribuição do lote, pelo incumprimento dos pra-
zos previstos na cláusula 14.ª, conferindo o direito à Câmara Muni-
cipal de Penedono de rescindir o contrato, perdendo o adquirente o
direito sobre os 50 % do valor do lote;

b) Ao pagamento correspondente ao valor da bonificação e do
incentivo de que beneficiaram na aquisição do lote, acrescido de uma
multa compensatória de 10 % sobre o referido valor pelo incumpri-
mento no que diz respeito à ocupação funcional e ao número de postos
de trabalho criados.

2 — Em caso de abandono da exploração do espaço industrial o
lote e as construções nele edificadas reverterão a favor da Câmara
Municipal de Penedono.

Artigo 16.º

Formas de pagamento

1 — No acto da aquisição o adquirente deverá proceder à liquida-
ção, a título de sinal, de 10 % do preço do lote.

2 — O remanescente do preço será liquidado na data de celebração
da escritura pública.

3 — A requerimento do adquirente, o remanescente do preço refe-
rido no número anterior poderá ser liquidado em três prestações:

a) Pagamento de 30 % do preço do lote com a celebração da escri-
tura pública;

b) Pagamento de 30 % do preço do lote com a aprovação do pro-
jecto de construção;

d) Pagamento de 30 % do preço do lote, até um ano após a apro-
vação do projecto de construção.

Artigo 17.º

Contagem de prazos

Salvo disposição em contrário, os prazos constantes deste Regula-
mento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e
feriados.

Artigo 18.º

Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo
recurso aos critérios legais de interpretação e de integração de la-
cunas, serão submetidas à Câmara Municipal para decisão, valendo
esta deliberação para futuros casos análogos.

Artigo 19.º

Entrada em vigor

As presentes normas regulamentares entram em vigor no dia se-
guinte à sua aprovação em sessão da Assembleia Municipal.

3000214204

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se conhecimento que está
aberto um período de discussão pública relativo ao pedido de licença
de operação de loteamento, em nome de Adelaide Sofia Caires Pinto
Madureira Soares, e outra, para o prédio sito na Rua de D. Manuel I,
lugar de Penouces, freguesia de Beiriz, município da Póvoa de Varzim.
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O período de discussão pública terá o seu início no oitavo dia, a
contar da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento e respectivo pro-
cesso encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção de Licen-
ciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e 30 minutos
às 15 horas, podendo os interessados apresentar as suas reclamações,
observações ou sugestões, em requerimento dirigido ao presidente desta
Câmara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, ex vi n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

11 de Agosto de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira. 3000214708

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso

Contrato de trabalho a termo resolutivo

Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, vice-presidente da
Câmara Municipal de Seia, torno público que, por meu despacho de
10 de Agosto de 2006, foi prorrogado, por mais um ano, o contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com Luís Manuel Ro-
drigues de Assis, para o exercício de funções correspondentes à cate-
goria profissional de motorista de pesados, com início em 1 de
Setembro de 2006.

11 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
Filipe Camelo Miranda Figueiredo. 1000305007

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 204/2006/DRH

Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de um
ano, com Elisabete Maria Martins Cavaleiro, para a categoria de téc-
nico superior de comunicação social de 2.ª classe, com efeitos a par-
tir de 1 de Setembro de 2006 e termo em 1 de Setembro de 2007,
com Alexandra Isabel Palma Salvador, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2006 e termo em 1 de Setembro de 2007 e Cristina Maria
Sousa Pinho Antunes, com efeitos a partir de 5 de Setembro de 2006 e
termo em 5 de Setembro de 2007 para a categoria de técnico supe-
rior de 2.ª classe, com Vítor Manuel Rodrigues Valido de Jesus, para
a categoria de auxiliar técnico, com efeitos a partir de 12 de Setem-
bro de 2006 e termo em 12 de Setembro de 2007 e com Maria
Cremilda Barrento Farto Ventura de Carvalho Pinheiro, com efeitos
a partir de 19 de Setembro de 2006 e termo em 19 de Setembro de
2007 e Susana Isabel Ferreira de Jesus Paulino, com efeitos a partir
de 29 de Setembro de 2006 e termo em 29 de Setembro de 2007 para
a categoria de assistente administrativo, ao abrigo do disposto nos
artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1.º, 10.º, n.º 2,
ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (Regime Jurídico do Con-
trato Individual de Trabalho da Administração Pública) e 139.º e 140.º
ambos do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto) e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação comple-
mentar. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000214704

Aviso n.º 205/2006/DRH

Mobilidade de pessoal. Requisição

Para os efeitos previstos nos artigos 27.º, 34.º, n.º 1, e 44.º, todos
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna
público que, por despacho do director regional adjunto de Educação
de Lisboa de 4 de Julho de 2006, foi autorizada a requisição da docen-
te Luísa Maria das Neves Miranda Galvão, pelo período de um ano,

para exercer funções correspondentes à sua categoria na Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, a partir de 31 de Agosto de 2006. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

19 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Maria das Dores Marques Banheiro Meira. 3000214700

Aviso n.º 206/2006/DRH

Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por despacho do presidente da Câmara de 12 de Julho de 2006,
fazendo uso de competência própria, Hipólito Albino Calheiros, foi
nomeado definitivamente mediante o procedimento de reclassifica-
ção profissional para a categoria de auxiliar técnico de educação, fin-
do o período de nomeação em comissão de serviço extraordinária,
com posicionamento no escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos ter-
mos do disposto nos artigos 3.º e 5.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.os 1 e 3, e 10.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro. (Isento de visto do Tribu-
nal de Contas.)

19 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Maria das Dores Marques Banheiro Meira. 3000214701

Aviso n.º 212/2006/DRH

Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram celebrados
contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano,
para a categoria de técnico superior de 2.ª classe, com Vânia Maria
Correia Seromenho Raminhos, Isabel Maria Dias Raposo, Ana Sofia
Duarte Paixão e Cláudia Sofia Delgado Mendão Pereira, com início
em 17 de Julho de 2006, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º e 9.º,
n.º 1, alínea h), e 10.º, todos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (Re-
gime do Contrato de Trabalho na Administração Pública).

7 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000214705

Aviso n.º 217/2006/DRH

Concurso interno de acesso limitado com vista ao preen-
chimento de um lugar da categoria de técnico superior
principal.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 1 de Agosto de 2006, Maria do Carmo Santos
e Sousa Marrafa Casimiro foi nomeada, definitivamente, para o pro-
vimento do lugar de técnico superior principal, precedendo concurso,
ao abrigo do disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável por remissão do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006 para
a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2006. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Maria das Dores Marques Banheiro Meira. 3000214702

Aviso n.º 218/2006/DRH

Concurso interno de acesso limitado com vista ao preen-
chimento de um lugar da categoria de desenhador prin-
cipal.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 1 de Agosto de 2006, Carlos Alexandre Ana-
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cleto foi nomeado, definitivamente, para o provimento do lugar de
desenhador principal, precedendo concurso, ao abrigo do disposto no
artigo 6.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006 para
a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2006. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Maria das Dores Marques Banheiro Meira. 3000214703

Aviso n.º 219/2006/DRH

Processo disciplinar

Nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro, torna-se público que se encontra pendente, neste Departamen-
to de Recursos Humanos, o processo disciplinar n.º 9/2006 DRH-CJ
contra Paulo Alexandre Vasconcelos Gil, fiscal municipal principal
desta autarquia, ausente em parte incerta.

O arguido fica por este meio citado de que poderá apresentar a sua
defesa no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

2 de Agosto de 2006. — A Presidente da Câmara, em exercício,
Maria das Dores Marques Banheiro Meira. 3000214699

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Aviso n.º 46/2006

Carmem Isabel Amador Francisco, vereadora em regime de perma-
nência da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências dele-
gadas, torna público que a Assembleia Municipal de Sines, em sessão
de 27 de Junho de 2006, aprovou, por proposta da Câmara, na sua
reunião de 9 de Fevereiro de 2006, o projecto de Regulamento de
Resíduos Sólidos e Higiene Pública do Município de Sines, o qual es-
teve em apreciação pública durante 30 dias úteis, nos termos do CPA,
sem que tenha havido quaisquer sugestões e ou reclamações, pelo que
o mesmo se encontra em condições de ser publicado.

14 de Julho de 2006. — No uso de competências delegadas, a Ve-
readora, Carmem Isabel Amador Francisco.

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene
Pública do Município de Sines

A Lei n.º 11/87, de 7 de Abril — Lei de Bases do Ambiente, na
sequência das directivas da Comunidade Europeia, informada ainda pelos
grandes princípios constitucionais sobre a protecção do ambiente e
qualidade de vida, prevê a necessidade de estabelecimento e desenvol-
vimento de sistemas que visem o incentivo à menor produção de
resíduos, à implementação de processos tecnológicos que visem a eli-
minação dos tóxicos, estabelecendo ainda o princípio da reutilização
dos resíduos sólidos, sempre que tal se afigure possível, por forma a
não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana e ou
para o ambiente.

Por sua vez, foi com o Decreto-Lei n.º 488/85, de 25 de No-
vembro, que se estabeleceu, primeiramente, o regime jurídico geral
dos resíduos sólidos e, posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 310/
95, de 20 Novembro, este último revogado pelo Decreto-Lei n.º
239/97, de 9 de Setembro, diploma que se encontra actualmente
em vigor, tendo sido objecto de alterações pelo Decreto-Lei n.º
321/99, de 11 de Agosto, concretizando-se o princípio do poluidor-
pagador, ou seja, a responsabilidade do produtor pelos resíduos por
ele produzidos.

Em resultado do desenvolvimento tecnológico, implementação das
várias actividades económicas, evolução dos hábitos de vida e aumen-
to do consumo e consequentemente o aumento da produção de resí-
duos sólidos urbanos, verifica-se a necessidade de promover por uma
correcta, adequada e eficiente gestão dos mesmos, sob pena de se
colocarem em causa os valores fundamentais que se consubstanciam
na protecção, valorização do ambiente, saúde e qualidade de vida.

Considerando o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, é da responsabilidade do
município de Sines a gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos
na respectiva área.

Neste sentido, assume especial relevância a construção do aterro
sanitário intermunicipal, sedeado no concelho de Santiago do Cacém,
para deposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área
de intervenção da Associação de Municípios Alentejanos para a Ges-
tão Regional do Ambiente (Amagra), como forma de controlo ade-
quado da respectiva deposição.

Porém, a devida exequibilidade do regime estatuído no Decreto-Lei
n.º 239/97, de 9 de Setembro, depende, em grande medida, da regula-
mentação de um novo modelo de gestão dos resíduos sólidos urbanos,
o qual integra um reforço da recolha selectiva e reciclagem, valoriza-
ção dos resíduos sólidos urbanos e definição de todas as questões ine-
rentes à respectiva produção, recolha e destino final.

Assim, na medida em que consubstancia atribuição dos municípios
as matérias inerentes à protecção do ambiente e saneamento básico,
detendo os respectivos órgãos, para os devidos efeitos, um conjunto
de poderes funcionais com vista ao planeamento, gestão de equipa-
mentos e realização de investimentos dos sistemas municipais de lim-
peza pública, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, visa-
se com o presente Regulamento dotar o município de um instrumento
que possibilite a definição da responsabilidade de todos os interveni-
entes e da adequada mudança de atitudes dos mesmos, em face da
crescente consciencialização ambiental e de cidadania e ainda à reali-
dade do município;

Por sua vez, a aprovação e entrada em vigor do presente Regula-
mento permitirá à Câmara Municipal de Sines promover de forma
mais decisiva e determinada na actual tendência para a sustentabilidade
dos sistemas e qualidade de vida de toda a população.

No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelos
disposto no artigo 241.º da CRP, considerando ainda o disposto no
n.º 7 do artigo 112.º da CRP, no âmbito do disposto na alínea l) do
n.º l do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/
99, de 14 de Setembro, da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, alínea d) do artigo 16.º, alínea c) do n.º
1 e n.º 3 do artigo 20.º, artigo 29.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto,
o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º, alínea a) do n.º 2 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, foi elaborado
o presente projecto de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos
Urbanos e Higiene Pública, o qual foi aprovado por deliberação da
Câmara Municipal de Sines em reunião ordinária de 9 de Fevereiro de
2006, o qual vai ser sujeito à audiência dos interessados, dando cum-
primento ao disposto no artigo 117.º do CPA, a fim de as diversas
entidades manifestarem a sua opinião, quanto às normas genéricas
respeitantes ao enquadramento jurídico dos serviços em causa.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito

O presente Regulamento define e estabelece as regras e condições
relativas ao sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos e equipara-
dos (RSU), bem como da higiene pública na área do município de Sines.

Artigo 2.º

Competência

1 — É da competência da Câmara Municipal de Sines assegurar a
gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área do Município,
planificando, definindo a respectiva estratégia, promovendo e orga-
nizando as operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento,
valorização e eliminação.

2 — A Câmara Municipal de Sines pode concessionar o serviço
público que se consubstancia na exploração e gestão do sistema mu-
nicipal de tratamento de RSU ou recorrer à celebração de contratos
de prestação de serviços quando as circunstâncias assim o aconselha-
rem, podendo ainda transferir total ou parcialmente as competências
inerentes ao serviço público em apreço mediante a celebração do
respectivo protocolo de colaboração.

Artigo 3.º

Responsabilidade do produtor ou detentor

1 — A deposição dos resíduos sólidos é da responsabilidade dos
respectivos produtores ou detentores, sendo que, para os devidos efei-
tos, entende-se por:

a) Produtor — qualquer pessoa, singular ou colectiva, cuja acti-
vidade produza resíduos ou que efectue operações de tratamento,
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de mistura ou outras que alterem a natureza ou a composição de
resíduos;

b) Detentor — qualquer pessoa, singular ou colectiva, incluindo o
produtor, que tenha resíduos na sua posse.

2 — A remoção, transporte, tratamento e destino final dos resídu-
os sólidos especiais definidos no artigo 7.º do presente Regulamento,
produzidos na área do município de Sines, são da responsabilidade dos
respectivos produtores ou detentores.

Artigo 4.º

Sistema e gestão municipal de RSU

1 — Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por Siste-
ma Municipal de Resíduos Urbanos o conjunto de obras de construção
civil, equipamentos, viaturas, recipientes, bem como os recursos hu-
manos, institucionais e financeiros necessários a assegurar em condi-
ções de segurança, eficiência e inocuidade a recolha, tratamento e
eliminação de RSU.

2 — Define-se por Gestão do Sistema de RSU o conjunto de acti-
vidades de carácter técnico, administrativo, financeiro necessárias às
operações de deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização
e eliminação de RSU, incluindo ainda o planeamento e fiscalização
dessas operações.

CAPÍTULO II

Tipos de resíduos sólidos

Artigo 5.º

Definição

Para efeitos do presente Regulamento, definem-se como resíduos
sólidos quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz
ou tem intenção ou obrigação de se desfazer, compreendendo ainda o
que resta das matérias-primas após a respectiva utilização e que pela
sua natureza não possam ser considerados como subprodutos ou pro-
dutos.

Artigo 6.º

Resíduos sólidos urbanos — RSU

1 — Consideram-se resíduos sólidos urbanos (RSU) — os resíduos
domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza
ou composição, nomeadamente os provenientes do sector de servi-
ços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades
prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a
produção diária não exceda 1100 l por produtor.

2 — Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se os se-
guintes tipos de RSU:

a) Resíduos domésticos — os produzidos nas habitações ou que,
pese embora produzidos em locais não destinados à habitação, a eles
se assemelhem, designadamente os provenientes das actividades de
preparação de alimentos e da limpeza normal desses locais, deposita-
dos em recipientes próprios.

b) Objectos domésticos fora de uso — objectos provenientes das
habitações, fora de uso, que pelo seu volume, forma, dimensão e ou
peso (peças de mobiliário, colchões, electrodomésticos, etc.) não
possam ser objecto de remoção pelos meios normais;

c) Resíduos sólidos comerciais e de serviços equiparados a RSU —
os produzidos por estabelecimentos comerciais, escritórios, restaurantes
e outros similares que são depositados em recipientes em condições
semelhantes aos resíduos domésticos, considerando a sua natureza ou
composição e cuja produção diária não exceda os 1100 l por produto;

d) Resíduos sólidos industriais equiparados a RSU — os produzidos
por uma única entidade em resultado de actividades acessórias da ac-
tividade industrial que, pela sua natureza ou composição sejam seme-
lhantes aos resíduos sólidos domésticos, designadamente os proveni-
entes de refeitórios e escritórios e cuja produção diária não exceda os
1100 l por produtor;

e) Resíduos sólidos hospitalares equiparados a RSU — os produzi-
dos em unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo activida-
des médicas de diagnóstico, tratamento e prevenção de doença em
seres humanos ou animais, não contaminados, com características
idênticas aos referidos nas alíneas b) e d) do presente artigo;

f) Resíduos verdes — os provenientes da limpeza e manutenção
dos jardins e outros espaços verdes particulares, tais como aparas,
ramos, troncos, folhas, desde que a produção diária não exceda 1100 l
por produtor;

g) Resíduos de limpeza pública — os resultantes da limpeza pública
de jardins, parques, vias e outros espaços públicos.

Artigo 7.º

Resíduos sólidos especiais

Para os devidos efeitos, são considerados resíduos sólidos especiais
os não classificados como resíduos sólidos urbanos, designadamente
os seguintes:

a) Resíduos sólidos comerciais e de serviços equiparáveis a RSU —
os resíduos definidos na alínea c) do artigo anterior quando atinjam
uma produção diária superior a 1100 l por produtor;

b) Resíduos sólidos industriais — os resíduos gerados em activida-
des industriais, bem como os que resultem das actividades de produção
e distribuição de electricidade, gás e água;

c) Resíduos sólidos industriais equiparáveis a RSU — os resíduos
que, embora apresentem as características definidas nas alínea d)
do artigo anterior, excedam a produção diária de 1100 l por pro-
dutor;

d) Resíduos sólidos perigosos — os resíduos que apresentem carac-
terísticas de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeada-
mente os definidos em portaria dos Ministros da Economia, da Saúde,
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambien-
te, em conformidade com a Lista de Resíduos Perigosos, aprovada
por decisão do Conselho da União Europeia;

e) Resíduos hospitalares os resíduos produzidos em unidades de pres-
tação de cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas de diag-
nóstico, prevenção e tratamento da doença, em seres humanos ou
em animais, e ainda as actividades de investigação relacionadas e que
apresentem ou sejam susceptíveis de apresentar perigosidade de con-
taminação, constituindo risco para a saúde pública ou para o ambien-
te, nos termos da legislação aplicável;

f) Resíduos sólidos hospitalares equiparáveis a RSU — os resíduos
que, pese embora, apresentem as características definidas na alínea e)
do artigo anterior, excedam a produção diária de 1100 l por produ-
tor;

g) Resíduos de centros de criação e abate de animais — os resíduos
provenientes de estabelecimentos com características industriais onde
se processe a criação intensiva de animais e ou o seu abate e ou trans-
formação;

h) Entulhos — resíduos provenientes de obras de construção civil
particulares ou públicas, nomeadamente pedras, escombros, terras e
similares;

i) Resíduos de extracção de inertes — os provenientes da prospec-
ção, extracção, tratamento e armazenamento dos recursos minerais,
incluindo os resultantes da exploração de pedreiras;

j) Resíduos sólidos radioactivos — os contaminados por substância
radioactiva;

k) Objectos volumosos fora de uso — os objectos provenientes de
locais que não sejam habitações que pelo seu volume, forma ou di-
mensão não possam ser objecto de remoção pelos meios normais;

l) Outros resíduos especiais — os que são resultantes do tratamen-
to de efluentes líquidos ou das emissões para a atmosfera que se en-
contram sujeitos a legislação própria sobre a poluição da água e do ar,
bem como todos aqueles expressamente excluídos, por lei, do âmbito
dos RSU;

m) Resíduos verdes — os referidos na alínea f) do n.º 2 do artigo
6.º quando o seu volume diário exceda 1100 l/dia, por produtor e ou
detentor.

CAPÍTULO III

Sistema de Gestão Municipal de Resíduos

Sólidos Urbanos (RSU)

Artigo 8.º

Processos, operações e técnicas do Sistema
de Gestão de RSU

O Sistema de Gestão de RSU integra, no todo ou em parte, os se-
guintes processos, operações ou técnicas:

1) Produção;
2) Remoção:

a) Deposição indiferenciada;
b) Deposição selectiva;
c) Recolha indiferenciada;
d) Recolha selectiva;
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3) Transporte;
4) Armazenagem;
5) Estação de transferência;
6) Central de triagem;
7) Valorização;
8) Tratamento;
9) Eliminação.

Artigo 9.º

Definições

Para efeitos da gestão dos RSU, entende-se por:

1 — Produção — quaisquer actividades ou qualquer acto geradoras
de RSU;

4 — Remoção — afastamento dos RSU dos locais de produção,
mediante deposição, recolha e transporte, integrando ainda a limpeza
pública;

5 — Transporte — a operação de transferir os resíduos, em veícu-
los próprios, desde os locais de deposição até ao tratamento e ou
destino final com ou sem passagem por estações de transferência;

6 — Armazenagem — a deposição temporária e controlada, por
prazo não indeterminado, de resíduos antes do seu tratamento, valo-
rização ou eliminação;

7 — Estações de transferência — instalações onde os resíduos são
descarregados com o objectivo de os preparar para serem transporta-
dos para outro local de tratamento, valorização ou eliminação;

8 — Central de triagem — instalação onde os resíduos são separa-
dos, mediante processos manuais ou mecânicos, em materiais consti-
tuintes destinados a valorização ou a outras operações de gestão;

9 — Valorização — as operações que visem o reaproveitamento
dos resíduos, englobando a reciclagem e a valorização energética;

10 — Tratamento — quaisquer processos manuais, mecânicos, fis-
cos, químicos ou biológicos que alterem as características de resíduos,
por forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, bem como a faci-
litar a sua movimentação, valorização ou eliminação;

11 — Eliminação — as operações que visem dar um destino final
adequado aos RSU.

Artigo 10.º

Limpeza pública

A limpeza pública integrando-se na operação técnica de «remo-
ção», consubstancia um conjunto de actividades promovidas pelos
serviços competentes da Câmara Municipal de Sines ou de outras
entidades nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do presen-
te Regulamento, visando a libertação das vias públicas e outros es-
paços públicos de sujidades e resíduos, compreendendo, nomeada-
mente:

a) Limpeza de arruamentos, passeios e outros espaços públicos,
incluindo a varredura, limpeza de sarjetas, lavagem de pavimentos,
corte de ervas, na área urbana;

b) Recolha de resíduos contidos em papeleiras e outros recipientes
com idênticas finalidades, colocados em espaços públicos;

c) Lavagem e conservação de papeleiras e outros recipientes com
idêntica finalidade;

d) Remoção de grafitti, cartazes ou outra publicidade indevidamente
colocada ou mantida em edifícios municipais e mobiliário urbano.

CAPÍTULO IV

Da remoção dos resíduos sólidos urbanos

SECÇÃO I

Deposição e acondicionamento

Artigo 11.º

Deposição

A deposição é a fase a que corresponde a colocação dos RSU nos
recipientes ou contentores determinados pela Câmara Municipal de
Sines, com o objectivo da respectiva recolha, integrando a deposição
selectiva que se consubstancia na colocação de RSU, segundo a sua
natureza e no sentido de promover por uma valorização ou elimina-
ção adequada, em recipientes ou locais com características específi-
cas, definidas para os devidos efeitos.

Artigo 12.º

Tipos de recipientes

1— Para efeitos de deposição dos RSU serão utilizados pelos mu-
nícipes os seguintes recipientes, conforme os seus fins específicos e a
sua disponibilidade:

a) Recipientes fechados, colocados nos edifícios ou na via pública,
com capacidades de 6 a 360 l;

b) Contentores fechados, distribuídos na via e outros espaços pú-
blicos, nos locais de produção dos RSU, das áreas do município servi-
das por recolha hermética, destinados à deposição desses -resíduos com
capacidade de 800 a 1100 1;

c) Contentores fechados enterrados e semienterrados na via ou
outros espaços públicos com capacidade de 1000 a 7000 l para depo-
sição em profundidade;

d) Outro equipamento de deposição, designadamente papeleiras,
conforme o modelo aprovado e de capacidade variável.

2 — São ainda de considerar, para efeitos de deposição selectiva,
ecopontos, preferencialmente enterrados e fechados, constituídos por:

a) Papelões — contentores destinados a receberem fracções
valorizáveis de papel e cartão;

b) Vidrões — contentores destinados a receber fracções valorizáveis
de vidro;

c) Embalões — contentores destinados a receberem fracções
valorizáveis de embalagens multimaterial.

d) Pilhões — contentores destinados a receberem fracções
valorizáveis de pilhas.

Artigo 13.º

Distribuição e colocação de contentores

1 — É da competência da Câmara Municipal de Sines a definição
do local de instalação e tipo de contentores, na via pública, devendo
a respectiva definição, nas zonas urbanas, ser efectuada sempre que
possível segundo as seguintes regras:

a) Colocação em zonas pavimentadas e de fácil acesso para a cir-
culação das viaturas de recolha e transporte dos RSU;

b) A densidade de colocação, quando à superfície, deve correspon-
der a pelo menos um contentor de 1000 l por cada 20 fogos e, quan-
do em profundidade, deve corresponder a pelo menos um contentor
de 3000 l por cada 60 fogos.

2 — Nas zonas fora do perímetro urbano a localização dos con-
tentores dever ser efectuada de forma a servir o maior número
possível de munícipes de acordo com objectivos de eficiência, des-
congestionamento da deposição, competindo à Câmara Municipal
de Sines a colocação dos recipientes ao longo das vias de circula-
ção ou noutros locais públicos em razão das circunstâncias do caso
concreto.

3 — Os recipientes destinados à deposição de resíduos sólidos es-
peciais, designadamente os industriais, produtores no âmbito dos es-
tabelecimentos comerciais ou serviços, devem ser adquiridos pela res-
pectiva entidade produtora e colocados e ou instalados na respectiva
propriedade privada, e mantido em perfeitas condições, sendo veda-
do a tais produtores a utilização dos recipientes públicos destinados
à deposição dos RSU definidos nos termos do artigo 6.º do presente
Regulamento.

Artigo 14.º

Loteamentos

1 — Os projectos de loteamento e de edificação com impacte
igual ou semelhante a loteamento, deverão prever o espaço ou área
destinado à colocação de equipamento de deposição selectiva e de
deposição de resíduos sólidos públicos de forma a dar satisfação às
necessidades subjacentes ao loteamento, em quantidade e tipologia a
definir pela Câmara Municipal de Sines, indicando o respectivo equi-
pamento.

2 — É condição necessária, para efeitos de recepção, a certifica-
ção pela Câmara Municipal de Sines de que o equipamento previsto
no número anterior do presente artigo está em conformidade com o
projecto aprovado.

3 — É da responsabilidade do loteador a aquisição e instalação dos
respectivos equipamentos.
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Artigo 15.º

Responsabilidade pela deposição

Para os devidos efeitos, sem prejuízo do disposto no artigo 3.º do
presente Regulamento, são responsáveis pelo acondicionamento e pela
sua colocação nos equipamentos de deposição na via pública:

a) Os proprietários ou residentes de moradias ou de edifícios de
ocupação unifamiliar;

b) Os proprietários, gerentes, administradores de estabelecimentos
comerciais, industriais, hospitalares, escritórios e similares.

c) Nos restantes casos, os indivíduos ou entidades para o efeito
designados ou, na sua falta todos os detentores ou residentes.

Artigo 16.º

Acondicionamento e deposição

1 — Os RSU devem ser convenientemente acondicionados permi-
tindo a sua deposição adequada dentro dos recipientes de deposição.

2 — Para os devidos efeitos, considera-se por deposição adequada
de RSU a respectiva colocação em sacos plásticos, de preferência
biodegradáveis, devidamente fechados, de forma a garantir a estan-
quidade e higiene públicas, no sentido ainda de evitar o espalhamento
dos resíduos.

3 — Após a deposição dos RSU nos termos dos números anterio-
res, os recipientes deverão ser mantidos com a respectiva tampa fe-
chada.

4 — Quando se verifique que os recipientes de deposição se encon-
tram com a respectiva capacidade esgotada, os responsáveis pela res-
pectiva deposição deverão manter os RSU no local de produção,
podendo, para os devidos efeitos, comunicar à Câmara Municipal de
Sines a situação verificada a fim de poderem ser adoptadas medidas
conducentes à remoção dos RSU dos aludidos recipientes, ou deverão
dirigir-se a outro contentor ou recipiente de deposição, para os devi-
dos efeitos.

5 — Não é permitido lançar nos recipientes destinados à deposi-
ção de RSU:

a) Animais mortos;
b) Pedras, terras, entulhos;
c) Árvores, troncos e arbustos;
d) Resíduos perigosos ou tóxicos;
e) Líquidos de qualquer natureza;
f) Resíduos fecais, quando não se encontrem devidamente acondi-

cionados;
g) Restos de alimentos que não se encontrem devidamente acondi-

cionados no sentido de evitar o seu derrame, nomeadamente os prove-
nientes de estabelecimentos de restauração e bebidas ou de refeitórios;

h) Resíduos valorizáveis;
i) Quaisquer objectos que pela sua dimensão, forma sejam suscep-

tíveis de danificar os recipientes e o equipamento de recolha, ou
impedir a utilização normal e adequada dos recipientes de deposição,
incluindo caixotes de madeira, plástico, ferro-velho, sucata, electro-
domésticos, etc.;

j) Restos de carne ou peixe crus que não se encontrem devidamen-
te acondicionados no sentido de evitar o seu derrame, nomeadamente
os provenientes de talhos, charcutarias, peixarias;

k) Quaisquer outros tipos de resíduos não enquadráveis como RSU.

6 — Os munícipes que tiverem animais mortos devem contactar
os serviços da Câmara Municipal de Sines para proceder à respectiva
recolha.

Artigo 17.º

Vias públicas e outros espaços públicos

É proibida a deposição de RSU nas vias públicas ou outros espaços
públicos fora dos equipamentos específicos aí existentes.

Artigo 18.º

Utilização do equipamento de deposição selectiva

1 — Sempre que exista equipamento de deposição selectiva, os
produtores devem utilizar esses equipamentos para a deposição sepa-
rada de fracções valorizáveis de RSU a que se destinam, designada-
mente:

a) Vidro — preferencialmente enxaguado e sem rótulos, cápsulas e
ou rolhas, sendo colocado no Vidrão — contentor, identificado com
a marca de cor verde e devidamente assinalado com o dístico indica-
tivo dos resíduos que ali devem ser colocados;

b) Papel e cartão — preferencialmente sem agrafos, fita-cola,
esferovite ou plástico, a colocar no Papelão — contentor, identifica-
do com a marca de cor azul e devidamente assinalado com o dístico
indicativo dos resíduos sólidos que ali devem ser colocados, com ex-
clusão de papel ou cartão contaminado com resíduos de outra nature-
za, nomeadamente alimentares;

c) Pilhas, acumuladores — a colocar no Pilhão — contentor, iden-
tificado com a marca de cor vermelha e devidamente assinalado com
o dístico indicativo dos resíduos sólidos que ali devem ser colocados;

d) Embalagens de plásticos, metal — preferencialmente, escorri-
das e espalmadas, a colocar no Embalão — contentor, identificado
com a marca de cor amarela e devidamente assinalado com o dístico
indicativo dos resíduos que ali devem ser colocados, com exclusão de
embalagens que contenham produtos considerados perigosos ou gor-
durosos.

Artigo 19.º

Objectos domésticos fora de uso

1 — É proibido colocar nas vias públicas e outros espaços públicos
objectos domésticos fora de uso, definidos na alínea b) do n.º 2 do
artigo 6.º, podendo a Câmara Municipal de Sines estabelecer um cir-
cuito de recolha, para os devidos efeitos, sujeito ao pagamento de
tarifa.

2 — Para os devidos efeitos, o interessado poderá dirigir um pedi-
do à Câmara Municipal de Sines a fim de obter a respectiva confir-
mação de que o remoção poderá ser realizada.

3 — O pedido referido no número anterior deverá ser efectuado
pessoalmente, por escrito ou por telefone, devendo a remoção ser
realizada nas condições a acordar entre a Câmara Municipal de Sines
e o munícipe.

Artigo 20.º

Resíduos verdes

1 — O disposto no artigo anterior é aplicável, nos mesmos ter-
mos, aos resíduos verdes urbanos, definidos na alínea f) do n.º 2 do
artigo 6.º do presente Regulamento.

2 — Compete aos utentes interessados transportar e acondicionar,
em sacos ou em atados, os resíduos verdes para local a identificar
pela Câmara Municipal de Sines.

3 — Os ramos de árvores não podem exceder 1 m de comprimen-
to; os troncos com diâmetro superior a 20 cm não podem exceder 50
cm de comprimento.

4 — As empresas de jardinagem cujos resíduos sejam provenientes
de limpezas de jardins e podas de árvores deverão, nestes casos, dar o
destino final adequado aos seus resíduos, aplicando-se neste caso o
disposto no artigo 34.º

Artigo 21.º

Propriedade do equipamento

Os equipamentos de deposição definidos no artigo 12.º do presente
Regulamento são da propriedade da Câmara Municipal de Sines, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 2.º

Artigo 22.º

Horário de deposição

1 — A deposição de RSU nos recipientes propriedade da Câmara
Municipal de Sines só poderá ser efectuada entre as 18 horas e as
24 horas, sem prejuízo de a Câmara Municipal proceder à alteração
do respectivo horário por razões de interesse público e ainda do dis-
posto quanto a certos tipos de resíduos, designadamente o constante
dos artigos 19.º e 20.º

2 — O disposto no número anterior não se aplica aos RSU
recicláveis ou valorizáveis, podendo a deposição dos mesmos ser efec-
tuada a qualquer hora, excepto o vidro e as embalagens de folha
metálica, que deverão ser colocados entre as 8 horas e 22 horas, de
modo a evitar a produção de ruído.

SECÇÃO II

Da recolha e transporte dos RSU

Artigo 23.º

Recolha e transporte

A recolha corresponde à transferência dos RSU dos recipientes de
deposição, com ou sem inclusão destes, para as viaturas de transpor-
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te, compreendendo a recolha selectiva, a qual se consubstancia na
transferência de fracções seleccionadas de RSU passíveis de valoriza-
ção ou eliminação adequada e depositadas selectivamente.

Artigo 24.º

Competência

1 — É da competência da Câmara Municipal de Sines promover a
recolha e transporte dos RSU, sem prejuízo da possibilidade de outras
entidades executarem estes serviços nos termos referidos no n.º 2 do
artigo 2.º

2 — É proibida a execução de quaisquer actividades de remoção de
RSU, com excepção dos serviços competentes da Câmara Municipal
de Sines, ou por outra entidade pública ou privada, devidamente auto-
rizada para o efeito.

Artigo 25.º

Dejectos de animais domésticos

1 — Os proprietários ou simples detentores, independentemente
do respectivo título, de animais domésticos devem proceder à limpe-
za e remoção imediata dos dejectos produzidos por esses animais, nas
vias públicas ou outros espaços públicos, com excepção dos cães-guia
quando se encontrem a acompanhar pessoas cegas.

2 — Os dejectos de animais devem ser devidamente acondiciona-
dos de forma hermética, nomeadamente em sacos.

Artigo 26.º

Resíduos sólidos equiparáveis a RSU

1 — Considerando o disposto nas alíneas c), d), e) do n.º 2 do
artigo 6.º, os respectivos produtores estão obrigados a comunicar à
Câmara Municipal o exercício da sua actividade afim de declararem
que a produção de resíduos no âmbito da respectiva actividade obede-
ce aos disposto nas alíneas referidas do artigo 6.º, a fim de a Câmara
Municipal declarar a equiparação de tais resíduos aos RSU.

2 — Para os devidos efeitos, devem fornecer à Câmara Municipal
de Sines todos os elementos inerentes à natureza, características e
tipo de resíduos produzidos.

Artigo 27.º

Remoção selectiva

1 — Sempre que esteja em causa grandes quantidades de materiais
passíveis de reciclagem, devem os respectivos produtores dirigir-se di-
rectamente, para a sua deposição, às estações de recepção e armaze-
namento ou às estações de recepção e armazenamento de recicláveis,
sendo proibida a sua deposição nos ecopontos localizados nas vias ou
espaços públicos.

2 — Para os devidos efeitos, poderá solicitar à Câmara Municipal
o apoio necessário, caso se verifique a impossibilidade do respectivo
produtor diligenciar nos termos do número anterior, estando sujeitos
ao pagamento de uma tarifa.

CAPÍTULO V

Higiene pública

Artigo 28.º

Deveres gerais

Constitui dever de todos os cidadãos promover pela preservação
do ambiente, higiene, limpeza e salubridade dos espaços públicos e
privados.

Artigo 29.º

Áreas exteriores a estabelecimentos, terrenos,
prédios, estaleiros de obras

1 — Os proprietários, usufrutuários, arrendatários ou os titulares
de outros direitos sobre os espaços, áreas a seguir mencionadas, de-
vem promover pela sua limpeza e higiene:

a) Estabelecimentos comerciais e industriais;
b) Esplanadas e outras ocupações da via pública afectas aos estabe-

lecimentos referidos na alínea anterior;
c) Quiosques e equipamentos similares e áreas a elas afectas;
d) Logradouros, pátios e saguões;
e) Cobertura dos edifícios;

f) Terrenos situados dentro e fora dos aglomerados urbanos;
g) Estaleiros e zonas limítrofes, quando a instalação dos mesmos

tenha sido autorizada.

2 — Para efeitos do disposto nas alíneas a), b) e c) do número
anterior, a área de influência compreende, na ausência de disposi-
ção legal ou regulamentar em contrário ou quando o contrário não
resulte da prática objectivamente verificada, uma faixa de 2 m de
zona pedonal a contar do perímetro da área de ocupação da via
pública.

3 — Os RSU provenientes da limpeza das áreas referidas no nú-
mero anterior devem ser depostos adequadamente nos recipientes
para a deposição dos resíduos provenientes dos respectivos estabe-
lecimentos.

4 — É da responsabilidade dos promotores de obras particulares a
remoção de terras, entulhos e outros resíduos dos espaços exteriores
confinantes com os estaleiros, nomeadamente os acessos e canais de
escoamento de águas pluviais, quando estes se encontrem parcial ou
totalmente obstruídos pelo resultado da respectiva actividade.

Artigo 30.º

Praias e zonas ribeirinhas

Nas praias e outras zonas ribeirinhas do município não é permitido
praticar quaisquer actos ou omissões susceptíveis de causar prejuízo
para o ambiente e a higiene pública, nomeadamente depositar terras,
entulhos, tintas, óleos ou resíduos de outra natureza.

Artigo 31.º

Espaços privados

1 — São proibidos os actos e omissões que prejudiquem a higiene
e limpeza dos lugares, espaços, áreas privadas, nomeadamente:

a) Criar estrumeiras que exalem maus cheiros e prejudiquem a hi-
giene e limpeza dos locais, causando prejuízo para o ambiente e qua-
lidade de vida;

b) Manter fossas a céu aberto, bem como colocar tubagem que
permita o escoamento de materiais retidos nas mesmas;

c) Criar ou manter vazadouros;
d) Criar ou abrigar animais em condições que prejudiquem a salu-

bridade do local e zonas envolventes;
e) Efectuar despejos de excrementos de animais em espaços priva-

dos, bem como permitir a escorrência dos mesmos para terrenos,
espaços contíguos.

Artigo 32.º

Deveres especiais

Os proprietários de prédios urbanos ou outros terrenos onde se
venha a detectar a existência e possibilidade de propagação de roedo-
res e ou insectos são obrigados a proceder ao seu extermínio, poden-
do a Câmara Municipal, após notificação, substituir-se aos proprietá-
rios na execução das desinfestações necessárias, a expensas daqueles.

CAPÍTULO VI

Resíduos sólidos especiais

Artigo 33.º

Responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos especiais

A gestão dos resíduos sólidos especiais definidos no artigo 7.º é da
exclusiva responsabilidade dos seus produtores, devendo ser respeita-
das a normas legais e regulamentares aplicáveis a tais resíduos.

Artigo 34.º

Gestão dos resíduos sólidos equiparáveis a RSU

A deposição, recolha, transporte, armazenagem, triagem, valo-
rização ou recuperação, tratamento e confinamento dos resíduos
sólidos especiais equiparáveis a RSU, definidos nas alíneas a), c),
m) do artigo 7.º do presente Regulamento é da responsabilidade
dos seus produtores ou detentores, podendo estes acordar a presta-
ção dos respectivos serviços com a Câmara Municipal de Sines,
desde que esta última esteja em condições de os prestar ou outra
empresa ou entidade devidamente autorizadas para a execução de
tais serviços.
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Artigo 35.º

Da instrução do pedido

O pedido de deposição, recolha e transporte de resíduos sólidos,
para efeitos do disposto na segunda parte do artigo 34.º, é dirigido à
Câmara Municipal de Sines, devendo ser instruído com os seguintes
elementos:

a) Identificação do requerente;
b) Número de identificação fiscal ou número de identificação de

pessoa colectiva e CAE;
c) Residência ou sede social;
d) Local de produção de resíduos;
e) Caracterização dos resíduos a remover;
f) Quantidade diária estimada de resíduos produzidos;
g) Descrição do equipamento de deposição.

Artigo 36.º

Prestação dos serviços pela Câmara Municipal

Em caso de acordo com a Câmara Municipal de Sines para deposi-
ção, recolha e transporte, constituem obrigações dos produtores dos
resíduos:

a) Entregar à Câmara Municipal de Sines a totalidade dos resíduos
produzidos;

b) Fornecer todas as informações exigidas pela Câmara Munici-
pal relativas à natureza, tipo e características dos resíduos produ-
zidos;

c) Adquirir contentores ou outros equipamentos adequados, em
conformidade com os modelos aprovados pela Câmara Municipal.

Artigo 37.º

Entulhos

1 — Nenhuma obra de construção civil poderá ser iniciada sem que
o dono da obra ou o empreiteiro responsável indique que tipo de so-
lução irá ser utilizada para os resíduos produzidos e os meios de equi-
pamento a utilizar e o respectivo destino final.

2 — Exceptuam-se do número anterior as obras de escassa rele-
vância urbanística como tal definidas em regulamento municipal, ou
outras obras de pequeno porte em habitações, em todos os casos des-
de que a produção de entulho não exceda, no total, 1 m3, sem prejuízo
do disposto no artigo 38.º

3 — Para os efeitos previstos no número anterior, a Câmara
Municipal de Sines poderá promover pela respectiva recolha, desde
que disponha de recursos, para os devidos efeitos, e mediante o paga-
mento de uma tarifa.

4 — É proibido o vazamento e despejo de entulhos fora dos locais
para tal destinados.

Artigo 38.º

Recolha de entulhos

1 — Os promotores de obras de pequenas dimensão poderão, sem
prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
acordar com a Câmara Municipal o meio de deposição e recolha, nos
seguintes termos, e desde que existam os necessários recursos por parte
da Câmara Municipal de Sines:

a) Os interessados deverão solicitar, por escrito, o depósito em
recipientes apropriados e ou a respectiva recolha, apresentando al-
vará de licença ou de autorização de construção ou prova da comuni-
cação prévia;

b) Os interessados deverão acordar com os serviços a data e hora
de recolha, logo que os recipientes ou contentores se encontrem pre-
enchidos;

c) Ocorrendo danificação do recipiente, o interessado deverá so-
licitar aos serviços competentes a respectiva substituição, mediante
o pagamento do preço de custo se for irreparável ou o da sua repa-
ração.

Artigo 39.º

Aluguer de contentores

Caso se verifique a ausência de equipamento de deposição ou de
este não ser compatível com os aprovados pela Câmara Municipal de

Sines, pode ser solicitado o seu aluguer à Câmara Municipal, desde que
exista o respectivo equipamento, mediante o pagamento do preço
fixado por esta.

Artigo 40.º

Objectos volumosos fora de uso

1 — Os produtores ou detentores de objectos volumosos fora de
uso, definidos na alínea k) do artigo 7.º do presente Regulamento são
responsáveis pelo destino adequado daqueles objectos, devendo pro-
mover pela sua recolha, armazenagem, transporte eliminação ou uti-
lização de tal forma que não ponham em perigo a saúde pública ou
causem prejuízos para o ambiente.

2 — Para os devidos efeitos, poderão solicitar à Câmara Municipal
o apoio adequado com vista à recolha dos objectos, desde que existam
meios para os devidos efeitos, estando sujeitos ao pagamento da res-
pectiva tarifa.

3 — É proibida a deposição na via pública ou outros espaços públi-
cos de quaisquer objectos volumosos fora de uso.

Artigo 41.º

Pneus usados, veículos considerados
abandonados e sucatas

1 — Os detentores de pneus usados terão de se desfazer dos mes-
mos nos termos da legislação aplicável.

2 — É proibido abandonar, nas vias públicas ou outros espaços
públicos, veículos em estado de degradação, ou impossibilitados de
circular pelos seus próprios meios.

3 — Os proprietários, usufrutuários dos veículos que se refere no
número anterior, podem solicitar à Câmara Municipal a sua remoção
ou removê-los para local por aquela indicado, fazendo a entrega dos
documentos relativos à viatura, nomeadamente o título de proprieda-
de e livrete, assim como uma declaração em que prescinde dela a fa-
vor da Câmara Municipal de Sines, sendo responsáveis pelo pagamento
da respectiva tarifa.

4 — Os veículos considerados abandonados serão removidos nos
termos do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, pelos serviços
municipais para locais apropriados, sem prejuízo da aplicação da coima
respectiva ao proprietário e sua responsabilização pelo pagamento
das tarifas que forem devidas pela remoção e depósito de veículos.

5 — Compete aos serviços de fiscalização, bem como às autorida-
des policiais, verificar os casos de abandono de veículos na via pú-
blica, proceder às respectivas notificações e coordenar as operações
de remoção para o local definido.

6 — A deposição de sucata deve ser efectuada em conformidade
com o regime estatuído no Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto.

CAPÍTULO VII

Tratamento, valorização e destino final

Artigo 42.º

Responsabilidade

Compete à Câmara Municipal de Sines decidir o tratamento, valo-
rização e destino final dos RSU, bem como de outros resíduos que,
nos termos do presente Regulamento, sejam depostos no sistema
municipal, com observância das normas de protecção da saúde e do
ambiente.

Artigo 43.º

Utilização do aterro sanitário

A utilização do aterro sanitário intermunicipal por particulares deve
ser efectuada de acordo com as normas técnicas definidas em regula-
mento da entidade gestora do sistema.

Artigo 44.º

Utilização de terrenos e instalações não licenciadas

1 — É proibido depositar, armazenar ou eliminar resíduos sólidos
urbanos em terrenos, locais ou instalações não licenciados para o
efeito.
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CAPÍTULO VIII

Fiscalização, instrução e sanções

SECÇÃO I

Da fiscalização e instrução

Artigo 45.º

Competência

Compete à fiscalização municipal, à Guarda Nacional Republicana,
à Polícia de Segurança Pública e demais entidades públicas com com-
petência expressamente prevista na lei a fiscalização das disposições
constantes do presente Regulamento.

Artigo 46.º

Instrução dos processos e aplicação de coimas

Qualquer violação do disposto no presente Regulamento constitui
contra-ordenação punível com coima.

Artigo 47.º

Determinação da medida da coima

1 — A determinação da medida da coima será efectuada em obser-
vação do disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Setembro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, e
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de De-
zembro, e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, considerando-se
sempre a gravidade da contra-ordenação, a culpa, a situação econó-
mica do infractor e o beneficio económico que este retirou da prática
da contra-ordenação.

2 — Nos termos do disposto nos artigos 48.º-A e 83.º do Decreto-
-Lei n.º 433/82, de 27 de Setembro, podem ser apreendidos provisoria-
mente os objectos que serviram ou estavam destinados a servir a prá-
tica das contra-ordenações.

3 — A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

Artigo 48.º

Remoção das causas da infracção

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º a 53.º, os responsá-
veis pelas infracções ao presente Regulamento ficam obrigados à re-
moção dos resíduos sólidos indevidamente depositados ou abandona-
dos, utilizando meios próprios no prazo fixado pela Câmara Municipal
de Sines.

2 — Quando os infractores não procederem à remoção no prazo
indicado, a Câmara Municipal promoverá pela remoção dos resíduos,
realizando todos os trabalhos necessários à reposição da situação an-
terior à infracção, a expensas do infractor.

Artigo 49.º

Responsabilidade civil e criminal

A responsabilidade contra-ordenacional é accionada independen-
temente da responsabilidade criminal e civil que ao caso concreto
couber.

SECÇÃO II

Das contra-ordenações

Artigo 50.º

Infracções contra a higiene e limpeza dos lugares
públicos ou privados

1 — Constituem contra-ordenações puníveis com coima as seguin-
tes infracções:

a) Remover, remexer ou escolher RSU contidos nos equipamentos
de deposição;

b) Lançar alimentos ou detritos para alimentação de animais nas
vias públicas e outros espaços públicos;

c) Sacudir ou bater cobertores, capachos, esteirões, tapetes, alcati-
fas, roupas ou outros objectos, das janelas, varandas, portas, para a
via pública ou outros espaços públicos, ou nestes, sempre que seja

previsível que os resíduos deles provenientes caem sobre os transeun-
tes ou sobre os bens de terceiros;

d) Manter árvores, arbustos, silvados ou sebes pendentes sobre a
via pública que estorvem a livre e cómoda passagem, impeçam a lim-
peza urbana, tirem a visibilidade, a luz dos candeeiros de iluminação
pública;

e) Matar, depenar ou chamuscar animais nas vias públicas e outros
locais públicos não autorizados para o efeito;

f) Cuspir para o chão na via pública ou noutros espaços públicos;
g) Lavar ou limpar veículos automóveis nas vias públicas e outros

espaços públicos não autorizados para o efeito;
h) Regar plantas em varandas, terraços ou janelas de modo a que a

água caia na via pública ou outros espaços públicos;
i) Lançar ou abandonar na via pública ou outros espaços públicos,

papéis, cascas de frutos, embalagens ou quaisquer outros resíduos de
pequena dimensão, fora dos recipientes destinados à sua deposição;

j) Acondicionar de forma insalubre ou não hermética os dejectos
dos animais tal como se refere no n.º 2 do artigo 25.º;

k) Não promover pela limpeza e remoção dos dejectos de animais
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º;

1) Colocar RSU, ainda que devidamente acondicionados, fora dos
recipientes de deposição;

m) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou objec-
tos, águas poluídas, tintas óleos ou quaisquer substâncias perigosas ou
tóxicas;

n) Vazar ou deixar correr águas poluídas, tintas, óleos ou outros
líquidos poluentes, perigosos ou tóxicos, nas vias públicas e outros
espaços públicos;

o) Urinar ou defecar na via pública ou noutros espaços públicos
não destinados para o efeito;

p) Despejar carga de veículos total ou parcialmente na via pública,
bem como deixar derramar quaisquer materiais que sejam transporta-
dos em viaturas, com prejuízo para limpeza urbana;

q) Lançar volantes ou panfletos promocionais ou publicitários na
via pública ou outros espaços públicos;

r) Deixar de efectuar a limpeza dos espaços públicos do domínio
público afecto ao uso privativo, nomeadamente, em áreas de espla-
nada e demais actividades e ou estabelecimentos comerciais, incluin-
do a violação do disposto no artigo 29.º;

s) Pintar ou reparar chaparia ou mecânica de veículos automóveis
nas vias e outros espaços públicos;

t) Lançar ou depositar nas linhas de água ou suas margens qualquer
tipo de resíduo, entulho ou terra, incluindo o disposto no artigo 30.º;

u) Deixar vadiar ou abandonar cães ou outros animais de que sejam
proprietários ou detentores nas ruas e demais espaços públicos;

v) Manter nos terrenos, prédios ou seus logradouros, árvores, ar-
bustos, silvados, sebes ou resíduos de quaisquer espécie que possam
constituir perigo de incêndio ou para a saúde pública ou produzam
impacto visual negativo;

x) Apascentar gado bovino, cavalar, caprino ou ovino em terrenos
pertencentes ao município ou em condições susceptíveis de afecta-
rem a circulação automóvel ou de peões ou a limpeza e higiene públi-
cas;

z) Lançar ou abandonar objectos cortantes ou contundentes, desig-
nadamente, frascos, garrafas, vidros, latas, na via pública ou outros
espaços públicos, linhas de água;

aa) Manter instalações de alojamento de animais, incluindo aves,
sem estarem convenientemente limpas, com maus cheiros e escor-
rências;

bb) Efectuar queimadas de resíduos sólidos, sucatas ou outros ob-
jectos, a céu aberto, produzindo fumos ou gases que perturbem a hi-
giene local ou acarretem perigo para a saúde e segurança das pessoas
e bens;

2 — As contra-ordenações previstas nas alíneas a) a 1), o), q), u)
do número anterior são puníveis com coima graduada de 50 euros até
ao máximo de 500 euros.

3 — As contra-ordenações previstas nas alíneas m), n), p), r), s),
t), v) a bb) são puníveis com coima graduada de 100 euros até ao
limite máximo de 1000 euros, quando praticadas por pessoa singular,
sendo elevado o seu limite máximo a 3500 euros, quando praticadas
por pessoas colectivas.

Artigo 51.º

Infracções contra a deficiente deposição e utilização
dos recipientes

1 — Constituem contra-ordenações, puníveis com coima, as se-
guintes infracções:

a) Deixar os recipientes de deposição de RSU sem a tampa devida-
mente fechada;
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b) O desvio dos seus lugares dos equipamentos de deposição de RSU
que se encontrem na via pública ou outros espaços públicos, quer sir-
vam a população em geral, quer se destinem ao apoio dos serviços de
limpeza;

c) A utilização pelos munícipes de qualquer outro recipiente de
deposição de RSU diferente dos distribuídos pela Câmara Municipal
de Sines;

d) A utilização dos recipientes de deposição de RSU, distribuídos
pela Câmara Municipal de Sines e que se encontrem exclusivamente
afectos a um determinado local de produção;

e) A colocação de sacos contendo RSU fora dos locais habituais ou
horário indicado para a deposição;

f) Depositar nos contentores colocados à disposição dos utentes,
resíduos distintos daqueles que os mesmos se destinam a recolher,
nomeadamente resíduos provenientes de comércios e indústrias, in-
cluindo a violação do disposto no n.º 5 do artigo 16.º;

g) Depositar nos contentores dos ecopontos destinados à recolha
selectiva quaisquer outros resíduos que não sejam aqueles a que os di-
ferentes contentores se destinam;

h) A destruição e danificação, incluindo a fixação de anúncios e
publicidade, dos contentores, papeleiras, vidrões, papelões, embalões
e outros equipamentos de deposição;

i) A deposição de RSU nos contentores não acondicionados em
sacos de plástico ou sem garantir a respectiva estanquidade e hi-
giene;

j) A violação do disposto no artigo 17.º, artigo 19.º, artigo 20.º e
n.º 1 do artigo 27.º

2 — As contra-ordenações previstas nas alíneas a), e) são puníveis
com coima graduada de 25 euros até ao limite máximo de 100 euros.

3 — As contra-ordenações previstas nas alíneas b), c), d), f) a j)
são puníveis com coima graduada de 50 euros até ao limite máximo
de 1000 euros, tratando-se de pessoa singular, sendo elevado o seu
limite máximo a 3000 euros, quando se trate de pessoa colectiva.

Artigo 52.º

Infracções relativas aos resíduos sólidos especiais

1 — Constituem contra-ordenações, puníveis com coima, para além
das previstas em legislação específica, as infracções seguintes:

a) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 37.º;
b) A violação do disposto no n.º 3 do artigo 40.º, no n.º 1 e 2 do

artigo 41.º;
c) A colocação na via pública e outros espaços públicos de equipa-

mentos de resíduos sólidos especiais, excepto os destinados a entu-
lhos e colocados com o acordo da Câmara Municipal de Sines;

d) Despejar, lançar, depositar resíduos sólidos especiais nos con-
tentores destinados à deposição dos RSU, bem como o respectivo
despejo não autorizado em qualquer área do município.

2 — As contra-ordenações previstas nas alíneas do número ante-
rior são puníveis com coima graduada de 50 euros até ao limite má-
ximo de 1000 euros, quando se trate de pessoa singular, sendo eleva-
do o seu limite máximo a 3500 euros, tratando-se de pessoa colectiva.

Artigo 53.º

Outras contra-ordenações

1 — Constituem contra-ordenação, punível com coima, as seguin-
tes infracções:

a) A violação do disposto no artigo 26.º, no artigo 37.º, n.º 1;
b) A violação do disposto nos artigos 43.º e 44.º;
c) A violação do disposto nos artigos 31.º e 32.º

2 — As contra-ordenações previstas na alínea a) do número ante-
rior são puníveis com coima graduada de 50 euros até ao limite má-
ximo de 500 euros, quando se trate de pessoa singular, sendo elevado
o seu limite máximo a 1800 euros, quando se trate de pessoa colec-
tiva.

3 — As contra-ordenações previstas na alínea b) do n.º 1 são pu-
níveis com coima graduada de 50 euros até ao limite máximo de
750 euros, quando se trate de pessoa singular, sendo elevado o seu
limite máximo a 3500 euros, quando se trate de pessoa colectiva.

4 — As contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 1 do
presente artigo são puníveis com coima graduada de 50 euros até
ao limite máximo de 500 euros, tratando-se pessoa singular, sendo
elevado o seu limite máximo a 1000 euros, tratando-se de pessoa
colectiva.

Artigo 54.º

Sanções acessórias

Quando a gravidade da infracção o justifique, aplica-se aos infrac-
tores, como sanção acessória:

a) A exclusão de concursos para a realização de empreitadas de
obras públicas ou para o fornecimento de bens e serviços ao municí-
pio de Sines, por prazo não superior a dois anos;

b) Encerramento de estabelecimento sujeito a autorização ou li-
cença camarária, pelo prazo máximo de dois anos.

CAPÍTULO IX

Tarifas

Artigo 55.º

Tarifas

Com vista à satisfação dos encargos inerentes com a gestão dos
RSU (com exclusão dos serviços de limpeza pública), são devidas as
tarifas constantes da tabela anexa ao presente Regulamento e ainda
as previstas na tabela anexa ao Regulamento Municipal de Taxas e
Tarifas.

Artigo 56.º

Âmbito

1 — A tarifa de resíduos sólidos respeita às actividades relativas à
exploração, administração dos serviços de deposição, recolha, trans-
porte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos.

2 — A tarifa a que se refere o número anterior é devida por todos
os munícipes, residentes ou não residentes.

Artigo 57.º

Critérios

1 — A tarifa de resíduos sólidos será determinada pela Câmara
Municipal de Sines, tendo em consideração o seguinte:

a) Repartição equitativa dos custos pelos utentes dos serviços;
b) Respeito pelos princípios da adequação, do equilíbrio económi-

co e financeiro e do utilizador pagador;
c) À necessidade de induzir comportamentos nos utilizadores que

se ajustem ao interesse público subjacente.

2 — Para os consumos domésticos, a tarifa de resíduos sólidos é
definida tendo em consideração o referido no número anterior, sendo
constituída por um valor fixo, sendo este associado aos escalões de
consumo de água, presumindo-se a regra geral da equivalência entre
os consumos de água e a quantidade de resíduos sólidos produzidos,
aferida ainda a uma percentagem da remuneração mínima mensal
garantida, mais elevada (RMMG).

3 — Para os consumos empresariais e serviços do Estado, com
excepção das pessoas colectivas de utilidade pública e freguesias do
município, a tarifa de resíduos sólidos é definida, tendo em conside-
ração do disposto no n.º 1 do presente artigo, sendo o respectivo
valor fixado com referência à área de construção, estabelecendo-se
um coeficiente aferido à remuneração mínima mensal garantida mais
elevada (RMMG), em função da actividade económica desenvolvida
pelo produtor, considerando o custo diário com o serviço público
em apreço.

4 — Para consumidores que se consubstanciem em pessoas colec-
tivas de utilidade pública e freguesias do município, a tarifa, nos ter-
nos do disposto no n.º 2 do presente artigo, aplicando-se um único
escalão de consumo de água.

5 — A tarifa de resíduos sólidos é estabelecida no anexo I ao pre-
sente Regulamento.

Artigo 58.º

Casos especiais

1 — Nos casos em que os proprietários, usufrutuários ou locatários
dos prédios ou suas fracções autónomas não sejam abastecidos pela
rede municipal de distribuição de água, a tarifa de resíduos sólidos
urbanos é fixada em 0,005 da RMMG.
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Artigo 59.º

Da tarifa

1 — A tarifa de resíduos sólidos urbanos será cobrada na factura
correspondente ao fornecimento de água e de drenagem públicas,
quando o contrato seja único, ou na factura de fornecimento de água
ou da tarifa de saneamento quando esteja em causa um contrato au-
tónomo.

2 — Nos casos previstos no artigo anterior será emitido documento
de liquidação e cobrança, correspondente à respectiva tarifa, nos ter-
mos a definir pela Câmara Municipal de Sines.

3 — Nos casos em que não exista contrato de fornecimento de
água ou aplicação da tarifa de saneamento, a factura será emitida
autonomamente.

CAPÍTULO X

Disposições finais

Artigo 60.º

Reduções

1 — Os produtores, detentores, domésticos que se encontrem em
situação de carência económica, nomeadamente os portadores do
cartão social do munícipe, gozam do direito à redução em 50% do
valor da respectiva tarifa de resíduos sólidos.

2 — A redução referida no número anterior tem de ser requerida
pelo interessado, provando que reúne as condições respectivas, sendo
estas reconhecidas pela Câmara Municipal de Sines.

Artigo 61.º

Actualizações

A Câmara Municipal de Sines pode promover pela alteração e ac-
tualização da tarifa de resíduos sólidos, sempre que tal se afigure ne-
cessário para os devidos efeitos.

Artigo 62.º

Revogação

Ficam expressamente revogadas as posturas e regulamentos muni-
cipais que contrariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 63.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor decorridos 30 dias sobre a
sua publicação no Diário da República, 2.ª série.

ANEXO I

Tabela de tarifas

1 — Para consumidores domésticos, nos termos do n.º 2 do artigo
57.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Higie-
ne Pública:

QUADRO I

Escalões de consumo
Tarifa mensal de RSU

doméstico de água

1.º ............................................... 0,001 × RMMG
2.º ............................................... 0,010 × RMMG
3.º ............................................... 0,015 × RMMG
4.º ............................................... 0,028 × RMMG
5.º ............................................... 0,040 × RMMG

2 — Para consumidores que se consubstanciem em pessoas colec-
tivas de utilidade pública ou freguesias do município, nos termos do
n.º 4 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos
Urbanos e Higiene Pública:

QUADRO II

Escalão único ......................................................... 0,005 × RMMG

3 — Para consumidores empresariais e serviços do Estado, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Regulamento Municipal
de Resíduos Sólidos e Higiene Pública:

A tarifa mensal de resíduos sólidos urbanos aplicável aos utentes
empresariais e serviços de estado será calculada através da seguinte
fórmula:

T = a × CA × v × 30 dias
em que:

T = tarifa de RSU;
a = área bruta de construção dos edifícios;
CA = coeficiente aferido ao grupo de CAE;
v = custo da recolha e tratamento indexado à RMMG = 0,00011 ×

× RMMG

QUADRO III

Tarifa RSU

Consumidores empresariais e serviços do Estado

Actividades económicas (grupos CAE)* Coeficiente (CA)

I:

- 011 ao 020, 050, 101 ao 145, 401 a 410, 451
a 455, 501 ao 505, 511 a 515, 518, 519, 526, 527,
552, 601 a 642, 651 a 672, 701 a 748, 751 a 753,
900 a 990 ............................................................. 0,010

II:

- 523, 524, 525 .................................................... 0,050

III:

- 521, 522, 5112, 801 a 804, 851 a 853 ............ 0,100

IV:

- 151 ao 372 ......................................................... 0,250

V:

- 5111, 553 a 555 ................................................ 0,500

* Grupo CAE — Decreto-Lei n.º 182/93, 14 de Maio, com a versão 2.1 anexa ao
Decreto-Lei n.º 197/2003, de 27 de Agosto. A referência aos respectivos grupos

engloba as classes e respectivas subclasses.

A Vereadora, com competências delegadas, Carmem Francisco.
3000214093

Aviso n.º 47/2006

Carmem Isabel Amador Francisco, vereadora em regime de perma-
nência da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências dele-
gadas, torna público que a Assembleia Municipal de Sines, em sessão
de 27 de Junho de 2006, aprovou, por proposta da Câmara, na sua
reunião de 9 de Fevereiro de 2006, o projecto de Regulamento de
Drenagem de Águas Residuais do Município de Sines, o qual esteve
em apreciação pública durante 30 dias úteis, nos termos do CPA, sem
que tenha havido quaisquer sugestões e ou reclamações, pelo que o
mesmo se encontra em condições de ser publicado.

14 de Julho de 2006. — No uso de competências delegadas, a Ve-
readora, Carmem Isabel Amador Francisco.

Regulamento de Drenagem de Águas Residuais
do Município de Sines

Nota justificativa

Visando os princípios da legalidade e da audiência dos interessados,
o artigo 116.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, prevê ex-
pressamente que todo o projecto de regulamento é acompanhado de
uma nota justificativa fundamentada. Neste sentido, afigura-se essen-
cial referir, no âmbito do princípio do procedimento administrativo
aberto, que:

A publicação do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de Agosto, e do
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, determinou a
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necessidade de se proceder à elaboração do presente regulamento
municipal de acordo com o enquadramento normativo estabelecido
naqueles diplomas legais, tendo o mesmo sido especialmente adap-
tado às exigências de funcionamento dos serviços, às condicionan-
tes técnicas imediatamente aplicáveis no exercício da sua actividade
e às necessidades dos utilizadores dos sistemas públicos e prediais de
drenagem do município de Sines, respeitando os princípios gerais a
que devem obedecer a respectiva concepção, construção e explora-
ção e a regulamentação técnica e as normas de higiene imediata-
mente aplicáveis.

Por sua vez, o regime de tarifas preconizado apresenta vantagens,
assegurando-se deste modo uma utilização mais racional dos recursos
e permitindo aos munícipes a percepção do valor da água e da impor-
tância dos recursos hídricos, por natureza escassos. Assim, o municí-
pio de Sines fica dotado de um instrumento que lhe permite fazer
face às necessidades de gestão e no sentido de se assegurar um maior
equilíbrio económico e financeiro e, por outro lado, garantir aos
munícipes a salvaguarda de valores essenciais como a segurança, saú-
de pública e um maior conforto dos utilizadores.

Preâmbulo

No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo
artigo 241.º da CRP (Constituição da República Portuguesa), con-
siderando ainda o disposto no n.º 7 do artigo 112.º da CRP, no
âmbito das competências previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo
53.º conjugado com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei
n.º 207/94, de 6 de Agosto, Decreto Regulamentar n.º 23/95, de
23 de Agosto, e na Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, foi elaborado o
Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais do Muni-
cípio de Sines. O projecto do presente Regulamento foi aprovado
por deliberação desta Câmara Municipal em reunião ordinária de 9
de Fevereiro de 2006, tendo sido publicado para apreciação pú-
blica e recolha de sugestões nos termos do artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, no Diário da República,
2.ª série.

Procedeu-se ainda à audiência dos interessados, dando cumprimen-
to ao disposto no artigo 117.º do CPA, tendo sido convidadas a
manifestar a sua opinião as seguintes entidades:

[...]
Após inquérito público foi o referido projecto submetido à aprova-

ção da Câmara Municipal, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 53.º, n.º 2, alínea a), e 64.º, n.º 6, alínea a), ambos da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, na reunião
ordinária de 9 de Fevereiro de 2006, de que resultou o regulamento
que a seguir se publica.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem por legislação habilitante o Decreto-
-Lei n.º 204/94, o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto,
e Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto.

Artigo 2.º

Âmbito e aplicação

1 — O presente Regulamento rege os sistemas de drenagem pú-
blica e predial de águas residuais no município de Sines, visando asse-
gurar a respectiva optimização do serviço, eficácia, bom funciona-
mento global, preservando-se a segurança, a saúde e higiene públicas
e o conforto dos utilizadores.

2 — O presente Regulamento aplica-se, na área de intervenção da
Câmara Municipal de Sines, a todos os prédios (construídos e a cons-
truir) que utilizem ou venham a utilizar a rede do sistema municipal
de águas residuais para descarga dos seus efluentes líquidos domésti-
cos, industriais e pluviais.

Artigo 3.º

Objecto

Através do presente Regulamento promove-se pelo estabelecimento
e definição das regras e condições a que devem obedecer os sistemas
de drenagem pública e predial de águas residuais, nomeadamente quanto
às condições administrativas e técnicas da recolha e tratamento dos
efluentes, à manutenção e utilização das redes públicas e prediais,
estrutura tarifária, penalidades, reclamações e recursos.

Artigo 4.º

Entidade gestora

1 — A Câmara Municipal de Sines, como entidade gestora, é a
responsável pela concepção, construção e exploração dos sistemas
públicos de drenagem de águas residuais, no âmbito das suas atribui-
ções.

2 — A Câmara Municipal de Sines poderá concessionar o serviço
público que se consubstancia na gestão e exploração dos sistemas
públicos de drenagem de águas residuais, nos termos da lei, bem como
estabelecer protocolos de cooperação com outras entidades.

Artigo 5.º

Princípios de gestão

A Câmara Municipal de Sines deve assegurar o equilíbrio económi-
co e financeiro do serviço de drenagem de águas residuais, asseguran-
do um atendimento adequado.

Artigo 6.º

Definições

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se as seguintes
definições:

1) Águas residuais — são águas cuja composição resulta de diversas
actividades ou ocorrências ligadas à vida do homem e das comunida-
des humanas, e classificam-se em:

a) Águas residuais domésticas — aquelas que provêm de habitações
ou instalações de outro tipo, mas com produção de esgotos equiva-
lente, e caracterizando-se por conterem essencialmente matéria or-
gânica e serem facilmente biodegradáveis;
b) Águas residuais industriais — aquelas que derivam da actividade

industrial e que se caracterizam pela diversidade dos compostos físi-
cos e químicos que contêm, dependentes do tipo de processamento
industrial e por apresentarem, em geral, grande variabilidade das suas
características no tempo. Serão classificadas também como águas re-
siduais industriais todas as águas que não possam ser classificadas como
águas residuais domésticas;
c) Águas residuais pluviais ou águas pluviais — aquelas que resultam

da precipitação atmosférica caída directamente no local ou em bacias
limítrofes contribuintes e apresentam geralmente menores quantida-
des de matéria poluente, particularmente de origem orgânica;
d) Águas equiparadas a águas pluviais — consideram-se equiparadas

a águas pluviais as provenientes de regas de jardim e espaços verdes,
de lavagem de arruamentos, passeios, pátios e parques de estaciona-
mento, normalmente recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos.

2) Sistema público de drenagem de águas residuais — o conjunto de
obras, instalações e equipamentos inter-relacionados capazes de pro-
porcionar a recolha e a evacuação das águas residuais domésticas,
industriais e pluviais, em condições que permitam conservar, prote-
ger ou restabelecer a qualidade do meio receptor e do ambiente em
geral.

2.1) O sistema de drenagem é fundamentalmente constituído por
emissários, estações elevatórias, estações de tratamento de águas re-
siduais (ETAR’s), exutores e redes de drenagem ou redes de colecto-
res, nas quais se incluem, além destes, os ramais de ligação, às câma-
ras e caixas de visita, sarjetas e valetas, assim como obras e
instalações, como sejam as bacias de retenção, descarregadores de
tempestade e de transferência.

2.2) O sistema público de drenagem de águas residuais classifica-se
em:

a) Separativo — sistema constituído por duas redes de colectores
distintas; uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e
outra à drenagem das águas pluviais ou equiparadas;
b) Unitário — sistema constituído por uma única rede de colecto-

res onde são admitidas conjuntamente as águas residuais domésticas,
industriais e pluviais;
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c) Misto — sistema constituído pela conjugação dos dois tipos
anteriores, em que parte da rede de colectores funciona como sistema
unitário e a restante como sistema separativo;
d) Separativo parcial ou pseudo-separativo — sistema em que se

admite, em condições excepcionais, a ligação de águas pluviais de pátios
interiores aos colectores de águas residuais domésticas.

3) Sistema de drenagem predial — é o conjunto de instalações e
equipamentos destinados à recolha e evacuação das águas residuais,
para a rede de drenagem pública, ou, na inexistência da mesma, para
o órgão próprio de tratamento. Integram o sistema predial as insta-
lações e equipamentos existentes no prédio, até à caixa de ramal,
nomeadamente os aparelhos sanitários, sifões, ramais de descarga, tubos
de queda e rede de ventilação.

4) Ramal de ligação — canalização entre a rede pública e o limite
da propriedade a servir e que liga o sistema de drenagem predial à
rede de drenagem pública de águas residuais, constituído pela caixa de
ligação (situada na via pública junto ao prédio) e pelo tubo de ligação
à rede pública.

5) Ramal de introdução colectivo — canalização entre o limite da
propriedade e os ramais de introdução individuais dos utentes.

6) Ramal de drenagem de águas pluviais — ligação entre a caixa de
ligação do prédio (situada na via publica junto ao prédio) e a rede
pública de água pluvial.

7) Ramal de introdução individual — canalização entre o ramal
de introdução colectivo e os contadores individuais dos utentes ou
entre o limite da propriedade e o contador, no caso de edifício uni-
familiar.

8) Ramal de distribuição — canalização entre os contadores indivi-
duais e os ramos de alimentação.

9) Ramal de alimentação — canalização para alimentar os dispo-
sitivos de utilização.

10) Utilizador/utente — todos aqueles que utilizam o sistema, com-
preendendo ainda qualquer ocupante ou morador de um prédio ou de
fracção dele, que disponha de um título legítimo de fruição e que des-
carregue águas residuais no sistema público de drenagem de águas re-
siduais de forma permanente ou eventual.

Artigo 7.º

Obrigações da entidade gestora

Compete à Câmara Municipal de Sines:

a) Manter actualizado o Plano Geral de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais;
b) Promover pelos estudos e projectos dos sistemas públicos;
c) Promover o estabelecimento e manter em bom estado de fun-

cionamento e conservação o sistema de drenagem pública, trata-
mento e destino final de águas residuais e lamas provenientes das
estações de tratamento de águas residuais (ETAR’s) à sua responsa-
bilidade;
d) Submeter os componentes do sistema de drenagem pública e

tratamento de águas residuais, antes de entrarem em serviço, a ensai-
os que assegurem a perfeição do trabalho executado;
e) Garantir a continuidade do serviço, excepto por razões de obras

programadas, e nestes casos com a obrigação de avisar os utentes/
utilizadores, ou em casos fortuitos ou de força maior em que devem
ser tomadas medidas imediatas para resolver a situação;
f) Definir os parâmetros de qualidade das águas residuais industriais,

para efeito da admissão nos sistemas de drenagem de águas residuais
domésticas;
g) Promover a instalação, substituição ou renovação dos ramais de

ligação do sistema;
h) Fiscalizar o cumprimento do estabelecido no presente Regula-

mento.

Artigo 8.º

Direitos dos utentes

1 — São utentes dos sistemas os que os utilizam de forma perma-
nente ou eventual.

2 — Os utentes gozam em especial dos seguintes direitos:

a) A garantia do bom funcionamento global dos sistemas públicos
de drenagem de águas residuais;
b) O direito à informação sobre todos os aspectos ligados à drena-

gem de águas e ainda do controlo da poluição daí resultante;

c) O direito de reclamação dos actos ou omissões da Câmara Mu-
nicipal de Sines que possam prejudicar os seus direitos ou interesses
legalmente protegidos;
d) Quaisquer outros que lhe sejam conferidos por lei.

Artigo 9.º

Deveres dos utentes/utilizadores

1 — São deveres dos utentes:

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento e o disposto
nos diplomas em vigor, na parte que lhes são aplicáveis;
b) Pagar pontualmente as taxas e tarifas devidas, nos termos do

Regulamento e do contrato e até ao termo deste;
c) Não fazer uso indevido ou danificar os sistemas de drenagem

predial;
d) Abster-se de praticar actos que possam prejudicar o normal fun-

cionamento dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais;
e) Manter em bom estado de conservação e funcionamento os

aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização;
f) Cooperar com a Câmara Municipal de Sines para o bom funcio-

namento dos sistemas;
g) Não proceder à execução de ligações ao sistema público sem

autorização da Câmara Municipal de Sines;
h) Não alterar o ramal de ligação de água de abastecimento estabe-

lecido entre a rede geral e a rede predial nem o ramal de ligação de
águas residuais ao colector público;
i) Denunciar o contrato com a Câmara Municipal de Sines no caso

de transmissão da posição de proprietário ou arrendatário, no prazo
de cinco dias a contar da transmissão.

Artigo 10.º

Obrigações dos proprietários ou usufrutuários

São deveres dos proprietários ou usufrutuários dos edifícios servi-
dos por sistemas de drenagem de águas residuais:

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento, bem como o
disposto nos diplomas em vigor, na parte que lhes sejam aplicáveis;
b) Não proceder a alterações nos sistemas prediais sem prévia au-

torização da Câmara Municipal de Sines;
c) Manter em boas condições de conservação as instalações pre-

diais;
d) Requerer a ligação do prédio à rede pública de drenagem, nos

termos previstos no presente Regulamento;
e) Cooperar com a gestora para o bom funcionamento dos siste-

mas;
f) Abster-se de praticar actos que possam prejudicar o normal fun-

cionamento do sistema público de drenagem de águas residuais, bem
como do sistema de drenagem predial;
g) Pagar as taxas e tarifas de águas residuais, definidas no presente

Regulamento.

CAPÍTULO II

Do sistema público de drenagem de águas residuais

Artigo 11.º

Tipo de sistemas

1 — Todas as redes de drenagem pública a construir serão
separativas.

2 — As redes unitárias e mistas existentes devem evoluir para re-
des separativas.

3 — Os ramais de ligação das redes prediais de águas residuais do-
mésticas e os ramais de drenagem de águas pluviais deverão ser sem-
pre independentes.

Artigo 12.º

Construção, ampliação ou remodelação
das redes de drenagem

1 — A construção, ampliação ou remodelação da rede de drena-
gem pública é da entidade gestora.

2 — Em casos específicos, a Câmara Municipal de Sines pode au-
torizar que a execução dos trabalhos referidos no número anterior
seja efectuada pelos interessados, a seu pedido, devendo os mesmos
suportar os custos de fiscalização da Câmara Municipal de Sines, e
obrigar-se a cumprir o projecto aprovado, assim como utilizar técni-
cas e materiais previamente aprovados por esta.
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Artigo 13.º

Acessos interditos

Só a Câmara Municipal de Sines pode aceder aos sistemas públicos
de drenagem, sendo proibido o acesso ou intervenção por pessoas
estranhas àquela entidade.

Artigo 14.º

Concepção e conservação

1 — Na concepção dos sistemas de drenagem devem ser conside-
radas as áreas da bacia situadas a montante como áreas que contribu-
em para o escoamento, que deve ser drenado pelo sistema.

2 — O período de retorno mínimo a considerar no dimensiona-
mento de uma rede de drenagem pluvial na área de intervenção da
Câmara Municipal de Sines deve ser de 10 anos. O tempo de duração
da chuvada será de 10 minutos e o coeficiente de escoamento (pon-
derado) nunca será inferior a 0,7.

Artigo 15.º

Implantação de colectores

1 — A profundidade de assentamento dos colectores não deve ser
inferior a 1 m, medida entre o seu extradorso e a superfície do terre-
no ou via.

2 — Os colectores devem ser implantados, sempre que possível,
num plano inferior ao da rede de distribuição de água a uma distância
não inferior a 1 m, de forma a garantir protecção eficaz contra pos-
sível contaminação, devendo ser adoptadas protecções especiais em
caso de impossibilidade no cumprimento daquela disposição.

3 — Não é permitida, em regra, a construção de quaisquer edifica-
ções sobre colectores, quer públicos quer privados. Em caso de im-
possibilidade, devem adoptar-se disposições adequadas, de forma a
garantir o seu bom funcionamento e a torná-los acessíveis em toda a
extensão do atravessamento.

CAPITULO III

Do sistema de drenagem predial de águas residuais

Artigo 16.º

Responsabilidade pela execução

1 — Em todos os prédios, construídos ou a construir, quer à mar-
gem, quer afastados de vias públicas, servidas por sistemas de drena-
gem de águas residuais, é obrigatório estabelecer sistema de drenagem
predial, isto é, as canalizações e dispositivos interiores necessários à
recolha e pré-tratamento de águas residuais se necessário, e ainda li-
gar essas instalações à rede de drenagem pública ou, na sua inexistên-
cia, ao órgão próprio de tratamento de esgotos, nos termos do pre-
sente Regulamento.

2 — Compete aos proprietários e usufrutuários executar todas as
obras necessárias ao estabelecimento, remodelação ou reconstrução
dos sistemas de drenagem prediais, assumindo e suportando todos os
encargos inerentes à ligação ao sistema público.

3 — Compete aos proprietários e ou usufrutuários executar ade-
quados sistemas de tratamento para as águas residuais domésticas do
seu prédio, sempre que este se situe em local não servido por rede
pública.

4 — Compete aos proprietários e ou usufrutuários executar caixa
de retenção de gorduras e ou hidrocarbonetos, sempre que a activi-
dade exercida seja passível da produção de águas residuais com ele-
vado teor desses efluentes, como por exemplo: estabelecimentos de
restauração e bebidas, oficinas, postos de abastecimento de combus-
tíveis, etc.

5 — As entidades referidas no número anterior, detentoras de li-
cença de utilização, à data da entrada em vigor do presente Regula-
mento, dispõem do prazo de um ano para adaptarem os seus estabe-
lecimentos às regras constantes do presente Regulamento.

6 — A responsabilidade pela remoção das gorduras e ou
hidrocarbonetos é do proprietário/usufrutuário, devendo assegurar
o seu tratamento final de acordo com a legislação em vigor, para
os devidos efeitos, recorrendo a empresa devidamente credenciada
ou poderá solicitá-lo à Câmara Municipal de Sines, desde que esta
possa disponibilizar o serviço, estando sujeito ao pagamento da
respectiva tarifa.

Artigo 17.º

Projecto da rede predial de águas residuais

1 — O projecto da rede predial de águas residuais deve ser obriga-
toriamente entregue na Câmara Municipal de Sines, de acordo com a
legislação em vigor relativa ao licenciamento de obras particulares.

2 — O projecto deve ser elaborado com observância dos requisitos
previstos, nos termos da lei em vigor, compreendendo:

a) Os pontos de ligação sobre extracto de cadastro a fornecerem
pela Câmara Municipal de Sines;
b) O traçado das redes, em planta e corte;
c) Memória descritiva e justificativa, contendo os cálculos hidráu-

licos que justificam as opções feitas, nomeadamente quanto a mate-
riais e diâmetros propostos.

3 — As alterações da rede predial só podem ser executadas após
entrega na Câmara Municipal de Sines de um projecto de alterações
que observe o disposto no número anterior.

4 — No caso de pequenas modificações que não envolvam altera-
ções de concepção do sistema ou do diâmetro das redes, é dispensada
a entrega prévia do projecto, devendo, porém, após a conclusão da
obra, ser entregues telas finais.

5 — Uma vez aprovado o projecto, um exemplar do mesmo deve
permanecer no local dos trabalhos, em bom estado de conservação e
ao dispor da fiscalização municipal.

6 — Tratando-se de simples autorização da Câmara Municipal de
Sines, deve a mesma estar no local dos trabalhos.

7 — Após a conclusão da obra, devem ser entregues as telas finais.
8 — Preferencialmente deverão os elementos desenhados ser en-

tregues em formato digital.

Artigo 18.º

Autoria e responsabilidade pelos projectos

Os projectos referidos no artigo anterior devem ser elaborados e
subscritos por engenheiro civil ou por engenheiro com especialização
na área de hidráulica, arquitecto, engenheiros técnico civil ou cons-
trutor civil diplomado, inscritos na Câmara Municipal de Sines ou em
associações públicas profissionais, observando a legislação em vigor.

Artigo 19.º

Responsabilidade pela execução

Compete aos proprietários ou usufrutuários executar todas as obras
necessárias ao estabelecimento, remodelação ou renovação do siste-
ma de drenagem predial das respectivas edificações, após aprovação
do respectivo projecto pelo município.

Artigo 20.º

Materiais a aplicar

Os materiais a aplicar no sistema de drenagem predial são sempre
adequados ao fim a que se destinam, por forma a garantir a sua resis-
tência aos efeitos de corrosão interna e externa e desgaste decorrente
da sua utilização, tendo em conta as normas e especificações técnicas
em vigor.

Artigo 21.º

Ensaio e vistoria

As obras de execução dos sistemas de drenagem predial estão sujei-
tas a ensaio e vistoria por parte da Câmara Municipal de Sines.

Artigo 22.º

Inspecção dos sistemas

1 — Sempre que haja reclamações de utentes ou se presuma a exis-
tência de perigo de contaminação ou poluição, a Câmara Municipal
de Sines pode inspeccionar os sistema de drenagem predial.

2 — Da acção de inspecção é elaborado o respectivo auto de vis-
toria, o qual será comunicado aos responsáveis pelas anomalias ou
irregularidades, fixando-se um prazo para a respectiva correcção.

3 — O incumprimento do prazo previsto no número anterior con-
fere à Câmara Municipal de Sines o direito de adoptar as providências
necessárias para eliminar as anomalias ou irregularidades detectadas,
podendo determinar a suspensão do fornecimento de água, em con-
formidade com o previsto no n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 207/94, de 6 de Agosto, para além da responsabilidade contra-
ordenacional, criminal ou civil que ao caso couber.
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Artigo 23.º

Entrada em funcionamento

A licença de utilização dos edifícios só poderá ser concedida depois
de executados os ramais de ligação e liquidados os respectivos encar-
gos, se aplicáveis.

Artigo 24.º

Responsabilidade por danos nos sistemas
de drenagem predial

A Câmara Municipal de Sines não assume qualquer responsabilidade
por danos que possam sofrer os utentes em consequência de perturba-
ções ocorridas no sistema de drenagem público que ocasionem inter-
rupções no serviço, desde que resultem de casos fortuitos ou de força
maior ou de execução de obras previamente programadas e previa-
mente comunicadas.

CAPÍTULO IV

Ligação da rede de drenagem predial à rede

de drenagem pública

Artigo 25.º

Ligação à rede

1 — Dentro das zonas servidas por sistema de drenagem pública de
águas residuais, os proprietários ou usufrutuários dos prédios construí-
dos ou a construir para além da obrigação de instalar, por sua conta,
a rede de drenagem predial, são obrigados a requerer à Câmara Muni-
cipal de Sines os ramais de ligação à rede de drenagem pública.

2 — Compete à Câmara Municipal de Sines executar os ramais de
ligação à rede de drenagem pública, que cobrará antecipadamente dos
proprietários ou usufrutuários a tarifa fixada no presente Regulamen-
to, com excepção das integradas em obras de urbanização particulares
em que os promotores os executaram.

3 — Nos casos em que o pedido de ligação não for efectuado, pode
a Câmara Municipal de Sines, após notificação escrita e verificando-
se o seu incumprimento, executar o ramal de ligação por conta e a
expensas do proprietário ou usufrutuário.

4 — Logo que a ligação ao sistema entre em funcionamento, os
proprietários ou usufrutuários dos prédios onde existam fossas, depó-
sitos ou poços absorventes ou ainda outros órgãos de tratamento de
águas residuais são obrigados a entulhá-los dentro de 30 dias, depois
de esvaziados e desinfectados, devendo ser dado um destino adequado
aos materiais extraídos, sem colocar em causa as condições mínimas
de salubridade.

5 — É proibido construir quaisquer instalações de tratamento e de
destino final, nomeadamente fossas e poços absorventes, nas zonas
servidas por sistema público de drenagem de águas residuais.

6 — Exceptuam-se do disposto no número anterior as instalações
de pré-tratamento de águas residuais industriais, a montante da liga-
ção ao sistema, e as instalações individuais de reaproveitamento de
água para regas, descargas sanitárias e afins, devidamente aprovadas e
controladas pela Câmara Municipal de Sines.

7 — Os arrendatários dos prédios, quando devidamente autoriza-
dos, podem requerer a ligação dos prédios por eles habitados ao siste-
ma de drenagem, sempre que assumam todos os encargos da instala-
ção, nos termos em que seriam suportados pelos proprietários, pagando
o seu custo nos prazos e condições que forem definidos.

8 — Se o proprietário ou usufrutuário requerer para o ramal de
ligação do sistema predial à rede pública modificações, devidamente
justificadas, às especificações estabelecidas pela Câmara Municipal de
Sines, nomeadamente do traçado ou do diâmetro, compatíveis com
as condições de exploração e manutenção do sistema público, esta
entidade pode dar-lhe satisfação, desde que aquele tome a seu cargo o
acréscimo nas respectivas despesas, se o houver.

9 — Os ramais de ligação integram para todos os efeitos, indepen-
dentemente de quem os execute, a propriedade da Câmara Municipal
de Sines.

Artigo 26.º

Ligação à rede em locais não servidos
pelo sistema público de drenagem

1 — Os proprietários ou usufrutuários de prédios situados em área
fora dos perímetros dos aglomerados urbanos ou em área não servi-
da por rede de drenagem podem requerer à Câmara Municipal de

Sines, isolada ou conjuntamente, o necessário prolongamento das
redes e a execução dos ramais de ligação, devendo os interessados
suportar os encargos desse prolongamento, os quais serão repartidos
entre os requerentes, sendo caso disso e mediante celebração de
contrato.

2 — As redes estabelecidas nos termos deste artigo são sempre
propriedade exclusiva da Câmara Municipal de Sines.

Artigo 27.º

Condições de ligação à rede pública

1 — A montante das caixas de visita de ramal de ligação, é obri-
gatória a separação do sistema de drenagem de águas residuais domés-
ticas do sistema de águas pluviais.

2 — As águas residuais industriais, desde que estejam de acordo com
os parâmetros de qualidade para admissão de águas residuais industri-
ais em sistema de drenagem definido neste Regulamento, podem ser
conduzidas ao sistema de drenagem de águas residuais.

3 — Todas as águas residuais recolhidas acima ou ao mesmo nível
do arruamento, onde está instalado o sistema de drenagem pública em
que vão descarregar, devem ser conduzidas à caixa de ramal, por meio
da acção da gravidade.

4 — As redes prediais de águas residuais domésticas, pluviais e in-
dustriais, colectadas abaixo do nível do arruamento, como é o caso de
caves, mesmo que localizadas acima do nível das redes de drenagem
pública, devem ser elevadas para um nível igual ou superior ao do
arruamento, atendendo ao possível funcionamento em carga do co-
lector público e de forma a impedir o alagamento das caves.

5 — Na concepção do sistema de drenagem predial de águas pluvi-
ais, a ligação à rede de drenagem pública pluvial deve ser feita através
de ramal próprio ligado à rede pluvial, sendo que, excepcionalmente,
pode ser feita para as sarjetas, sumidouros, valeta ou linha de água
nos casos em que não seja possível a execução do ramal.

6 — Nenhum prédio é ligado à rede de drenagem pública de águas
residuais sem vistoria prévia que comprove que o sistema se encontra
em boas condições para a respectiva ligação.

7 — Cada edifício deve ter, em principio, um ramal de ligação único.
8 — Os estabelecimentos comerciais, de serviço ou industriais,

devem ter ramais de ligação independentes.
9 — É obrigatório instalar no passeio, em princípio junto ao limi-

te do prédio, no início de cada ramal, uma caixa de visita com pro-
fundidade máxima de 1,00 m. O diâmetro mínimo do ramal será 125
mm.

10 — Quando da construção dos sistemas públicos de drenagem em
loteamentos, os ramais domiciliários, tanto domésticos como pluvi-
ais, devem ser executados em simultâneo com as redes.

11 — A reparação e conservação dos ramais de ligação competem
à Câmara Municipal de Sines.

Artigo 28.º

Lançamentos interditos

Nas redes públicas de drenagem de águas residuais domésticas não
podem ser descarregadas:

a) Matérias radioactivas em concentrações consideradas inaceitá-
veis pelas entidades competentes e efluentes que pela sua natureza
química ou microbiológica constituem um elevado risco para a saúde
pública ou para a conservação da natureza.
b) Águas residuais pluviais;
c) Águas de circuitos de refrigeração;
d) Águas de processo não poluídas;
e) Quaisquer outras águas não poluídas;
f) Águas residuais previamente diluídas;
g) Águas residuais com temperatura superior a 30º C;
h) Gasolina, benzeno, nafta, gasóleo, ou outros líquidos, sólidos ou

gases venosos, tóxicos ou radioactivos;
i) Lamas e resíduos sólidos;
j) Águas com propriedades corrosivas capazes de danificarem ou

porem em perigo as estruturas e equipamento dos sistemas públi-
cos de drenagem, designadamente, com pH inferiores a 6 ou supe-
riores a 9;
k) Substâncias sólidas ou viscosas em quantidades ou de dimensões

tais que possam causar obstruções ou qualquer outra interferência com
o funcionamento das redes, tais como, entre outras, entulho, cimen-
to, cinzas, escórias, areias, lamas, palha, resíduos triturados ou não,
sangue, estrume, cabelos, peles, explosivos, animais e, ainda, pratos,
copos e embalagens de papel;
l) Águas residuais que contenham substâncias que, por si ou mesmo

por interacção com outras, solidifiquem ou se tomem apreciavelmen-
te viscosas entre 0º e 65º C;
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m) Águas residuais que contenham óleos e gorduras de origem ve-
getal e animal cujos teores excedam 250 mg/1 de matéria solúvel
em éter;
n) Águas residuais que contenham concentrações superiores a 2000

mg/1 de sulfatos, em SO4-2;
o) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam

obstruir e ou danificar as canalizações e seus acessórios, ou causar
danos, retardando ou paralisando os processos transformativos nas
instalações complementares. Para todos os efeitos o afluente domés-
tico não pode exceder os limites estabelecidos no artigo 33.º do pre-
sente Regulamento.

SECÇÃO I

Da admissão de águas residuais industriais e equiparadas

Artigo 29.º

Admissão de águas residuais no sistema
de drenagem público

1 — A admissão de águas de arrefecimento em processos industri-
ais, águas de lavagem de garagens de recolha de veículos, de descargas
de piscinas, de instalações de aquecimento e armazenamento de água,
pode ser efectuada na rede de drenagem de águas residuais domésticas
ou pluviais mediante a autorização da Câmara Municipal de Sines, a
qual é concedida, a requerimento do interessado, após apreciação do
estudo, que deverá acompanhar o pedido.

2 — A Câmara Municipal de Sines poderá indeferir o pedido quan-
do, nomeadamente, possa resultar mau funcionamento da rede ou do
tratamento de águas residuais.

3 — Nos casos previstos no n.º 1 do presente artigos, as águas
ficam sujeitas a todo o tipo de encargos inerentes a águas residuais
industriais.

4 — Caso seja concedida autorização, para os devidos efeitos, é
definido local da ligação e as condições técnicas da execução da mes-
ma, bem como as condicionantes da descarga.

5 — Admitindo-se a descarga nas redes pluviais, o afluente deverá
respeitar os seguintes limites:

Temperaturas ............................ <30º C
PH ............................................. 6<pH<9
CBO5 ........................................ 20 mg O

2
/l

CQO .......................................... 75 mg O
2
/l

SST ............................................ 30 mg/l
Óleos e gordura ......................... 7,5 mg/1
Detergentes ............................... 1 mg/l
Composto fenólicos .................. 0,25 mg (C

6
H

5
OH)/l

Sulfuretos ................................... 0,5 mg/1
Azoto amoniacal ....................... 5 mg/1
Azoto total ............................... 7,5 mg/1
Cianetos totais .......................... 0,25 mg/1
Arsénio total ............................. 0,5 mg/1
Cádmio ...................................... 0,1 mg/1
Chumbo total ............................ 0,5 mg /1
Crómio total ............................. 1 mg/1
Mercúrio .................................... 0,025 mg/1
Níquel total ............................... 1,0 mg/1
Zinco total ................................ 2,5 mg/1
Cobre total ................................ 0,5 mg/1
Selénio ....................................... 0,025 mg/1
Alumínio ................................... 5 mg/1
Cloro livre ................................. 1,5 mg/1
Cheiro ....................................... Não detectável na diluição 1:20
Cor ............................................ Não detectável na diluição 1:20
Sulfitos ...................................... 0,5 mg/1
Sulfatos ...................................... 1000 mg/1
Fósforo ...................................... 5 mg/1

Artigo 30.º

Equipamentos acessórios

1 — Sempre que se afigure essencial, a Câmara Municipal de Si-
nes pode exigir a instalação de medidores e registadores de caudais
de águas residuais, antes da sua entrada na rede pública de drenagem,
bem como exigir a instalação de câmaras para colheita de amostras
com características específicas e podendo ainda exigir a instalação
de câmaras de grades para retenção de sólidos grosseiros e retenção
de areias.

2 — Os equipamentos referidos no número anterior ficam sob fis-
calização imediata do utente respectivo, o qual avisa a Câmara Muni-
cipal de Sines logo que reconheça que os mesmos apresentem quais-
quer indícios de mau funcionamento.

3 — O utente é responsável pela deterioração ou perda do equipa-
mento, ou quaisquer outros danos, bem como os resultantes pelo
emprego de qualquer meio ou artifício capaz de influir no bom fun-
cionamento dos respectivos equipamentos, sem prejuízo da responsa-
bilidade criminal que ao caso couber.

7 — A Câmara Municipal de Sines, sempre que se afigure necessá-
rio, pode mandar proceder à verificação do medidor de caudal, à sua
reparação ou substituição ou, ainda, à colocação provisória de um
medidor de caudal regulador.

Artigo 31.º

Apresentação de requerimentos pelos utentes industriais

1 — Cada estabelecimento industrial existente na data da entrada
em vigor deste Regulamento deve regularizar as condições de descar-
ga de águas residuais nas redes públicas de drenagem no prazo máxi-
mo de um ano.

2 — Qualquer estabelecimento industrial tem de requerer à Câmara
Municipal de Sines, em modelo próprio, a ligação aos sistemas públi-
cos de drenagem.

3 — Para os devidos efeitos, os estabelecimentos industriais deve-
rão requerer o reconhecimento do cumprimento disposto no presen-
te Regulamento, devendo os respectivos requerimentos ser entregues
com os seguintes elementos:

a) Listagem dos produtos usados na unidade industrial que de forma
directa ou indirecta possam ser incorporados no efluente, em resulta-
do do processo produtivo, quer por operação normal quer acidental-
mente;
b) Características qualitativas estimadas das suas águas residuais

segundo todos os parâmetros constantes no Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de Agosto, por componente do efluente contributivo para a
descarga final unitária;
c) Descrição técnica pormenorizada das respectivas instalações de

drenagem, tratamento e segurança, seu funcionamento, capacidades e
dispositivos de comando e controlo, na ausência do respectivo pro-
jecto;
d) Descrição pormenorizada dos dispositivos organizacionais de

protecção ambiental previstos implantar, incluindo pessoal afecto e
a sua qualificação, meios de trabalho, normas e procedimentos;
e) Plano de controlo analítico, dispositivos e métodos de recolha

e análise utilizados;
f) Instrumentos de medição quantitativa dos efluentes.

4 — Os requerimentos de ligação ao sistema de drenagem pública
têm de ser renovados:

a) Sempre que um estabelecimento industrial registe um aumento
igual ou superior a 25% da média das produções totais dos últimos
três anos;
b) Quando se verifiquem alterações do processo de fabrico ou da

matéria-prima utilizada e que produzam alterações quantitativas e
qualitativas nas suas águas residuais;
c) Quando se verifique a redução significativa das características

quantitativas e qualificativas das suas águas residuais;
d) Quando se verifique a alteração do utente industrial a qualquer

título.

ARTIGO 32.º

Apreciação e decisão

1 — Apresentado o requerimento, está o mesmo sujeito a aprecia-
ção liminar, sendo que, constatando-se a omissão dos elementos ne-
cessários ou caso se verifique a necessidade de informações comple-
mentares, será o interessado notificado para apresentar os elementos
em falta.

2 — Supridas todas as questões prévias e prestadas todas as infor-
mações solicitadas, a Câmara Municipal de Sines profere decisão no
sentido de:

a) Conceder a autorização de ligação ao sistema público de drena-
gem sem implicação de qualquer autorização específica;
b) Emitir, para além de uma autorização de carácter geral, uma

autorização específica por cada substância ou grupo de substâncias.
c) Indeferir o pedido, nomeadamente quando possa resultar o mau

funcionamento da rede ou do respectivo tratamento.
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Artigo 33.º

Parâmetros de qualidade

1 — Antes da descarga de águas residuais industriais ou equiparadas
no sistema de drenagem pública, as águas residuais devem obedecer
aos parâmetros de qualidade constantes da lei, nomeadamente o dis-
posto no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e Decreto-Lei
n.º 152/97, de 19 de Junho, e ainda ao que vai disposto no presente
Regulamento, designadamente:

a) A concentração hidrogeniónica deverá corresponder a um pH
situado entre limites normais, não devendo ser inferior a 6 nem supe-
rior a 9, na escala de Sorensën;
b) A temperatura deve ser igual ou inferior a 30ºC;
c) A cor, medida na escala platina-cobalto, não deve exceder 45

unidades, não podendo colocar em causa o funcionamento da estação
de tratamento;
d) A carência bioquímica de oxigénio, medida aos 5 dias e a 20º C,

não deve exceder 500 mg O
2
/l;

e) A carência química de oxigénio não deve exceder 2000 mg/l O
2
;

f) Os sólidos grosseiros não devem apresentar dimensões, em qual-
quer dos eixos de medição possíveis, iguais ou superiores a 5 cm;
g) Os sólidos suspensos totais não devem exceder 1000 mg/l;
h) Os sólidos dissolvidos totais não devem exceder 5000 mg/l;
i) O teor em hidrocarbonetos totais não deve exceder 15 mg/l;
j) O teor em óleos e gorduras não deve exceder 100 mg/l;
k) Os detergentes devem ser biodegradáveis e o seu teor não deve

exceder 2 mg/l;
l) Os elementos e substâncias químicas, enumerados a seguir, não

devem exceder os teores indicados, em mg/l:

LI) Alumínio, em Al .......................................................... 10
L2) Cianetos totais, em CN ............................................... 0,5
L3) Cloro residual disponível total, em Cl

2
....................... 1,0

L4) Fenóis, em C
6
H

5
OH .................................................... 40

L5) Fluoretos, totais em F ................................................ 10
L6) Sulfatos, em SO

4
......................................................... 1500

L7) Sulfuretos, em S .......................................................... 20
L8) Nitratos, em NO

3
........................................................ 50

L9) Fósforo total, em P .................................................... 15
L10) Azoto amoniacal, em NH

4
........................................ 50

L11) Azoto total, em N .................................................... 75

m) Os metais com possível acção tóxica, enumerados a seguir, não
devem exceder os teores indicados em mg/l com um valor total má-
ximo de 10 mg/l:

Arsénio total, em As .......................................................... 1,0
Cádmio total, em Cd ......................................................... 0,2
Chumbo total, Pb ............................................................... 1,0
Cobalto total, em Co ......................................................... 5,0
Cobre total, em Cu ............................................................ 1,0
Crómio hexavalente, em Cr (VI) ....................................... 0,1
Crómio total, em Cr .......................................................... 2,0
Estanho total, em Sn ......................................................... 1,0
Mercúrio total, em Hg ....................................................... 0,05
Níquel total, Ni ................................................................... 2,0
Prata total, em Ag ............................................................. 5,0
Zinco total, em Zn ............................................................ 5,0

n) As flutuações das características das águas residuais industriais,
diárias ou sazonais, não devem ser de molde a causar perturbações nas
estações de tratamento.

Artigo 34.º

Medição dos parâmetros de qualidade

1 — Os parâmetros de qualidade referidos no artigo anterior de-
vem ser medidos à entrada do efluente no sistema de drenagem pú-
blica.

2 — A Câmara Municipal de Sines pode determinar quaisquer ou-
tros pontos de medição, caso o julgue indispensável para avaliação
correcta da carga de poluição.

3 — Os parâmetros de qualidade definidos no artigo anterior en-
tendem-se como obrigatórios na autorização de ligação ao sistema de
drenagem pública.

Artigo 35.º

Parâmetros quantitativos

1 — Os caudais de ponta das águas residuais industriais devem ser
drenados pelos sistemas sem quaisquer problemas de natureza hidráu-
lica ou sanitária, não devendo o caudal ser superior a 12 l/s.

2 — A flutuação dos caudais, diária ou sazonal, não deve ser de
molde a causar perturbações no sistema de drenagem pública e nas
estações de tratamento.

3 — A Câmara Municipal de Sines decidirá, em cada caso, sobre a
admissibilidade de natureza quantitativa materializada nos números
anteriores.

Artigo 36.º

Explorações agrícolas, piscícolas e pecuárias

Desde que exista a possibilidade de ligação aos sistemas públicos de
drenagem, as águas residuais provenientes de explorações agrícolas,
piscícolas e pecuárias são consideradas, para todos os efeitos, como
águas residuais industriais e submetidas às limitações qualitativas e
quantitativas constantes das disposições do presente Regulamento.

Artigo 37.º

Pré-tratamento para admissão de águas residuais
no sistema de drenagem pública

1 — Se, pelas suas características, as águas residuais não forem
admissíveis, devem ser submetidas a um pré-tratamento apropriado,
o qual será objecto de projecto a aprovar pela Câmara Municipal de
Sines.

2 — As despesas inerentes aos projectos e obras relativos a insta-
lações de pré-tratamento e controlo de qualidade são da inteira res-
ponsabilidade das entidades que desenvolvem actividades industriais.

Artigo 38.º

Operação, manutenção e vigilância das instalações
de pré-tratamento

1 — A operação e manutenção das instalações de pré-tratamento
e controlo referidos no artigo anterior fica a cargo dos empresários
responsáveis pelas actividades industriais.

2 — A Câmara Municipal de Sines controla, mediante vigilância
apropriada, o funcionamento das instalações de pré-tratamento e do
sistema predial em que se integram, sob o ponto de vista técnico e
sanitário, podendo determinar as medidas que considere indispensá-
veis para o seu bom funcionamento.

Artigo 39.º

Verificação da qualidade das águas residuais
na rede de drenagem pública

1 — A Câmara Municipal de Sines pode exigir aos empresários
responsáveis por actividades industriais cujas águas residuais estejam
ligadas ao sistema de drenagem pública de águas residuais domésticas
a prova das características dos seus efluentes, mediante leitura por
instrumentos apropriados ou análises, a realizar em laboratório(s)
devidamente certificado.

2 — O intervalo entre as análises será estabelecido pela Câmara
Municipal de Sines, tendo em conta o tipo de actividade industrial
exercida.

3 — Os resultados do autocontrolo têm de ser obrigatoriamente
enviados à Câmara Municipal de Sines, com a periodicidade definida
no número anterior.

4 — Além das previstas nos números anteriores, pode a Câmara
Municipal de Sines promover a realização de análises que entenda
convenientes, sendo o respectivo custo suportado pelos empresários
apenas quando os parâmetros se afastarem dos admitidos.

5 — O acesso aos locais de colheita de amostras ou medição de
caudais é obrigatoriamente concedido aos funcionários ou agentes da
Câmara Municipal de Sines.

6 — O determinado no presente artigo é extensível a quaisquer
águas residuais que, pelas suas características, se assemelhem a águas
residuais industriais.

CAPÍTULO V

Contrato de drenagem de águas residuais

Artigo 40.º

Contratos de drenagem e tratamento de águas residuais

1 — A prestação de serviços de drenagem e tratamento de águas
residuais é objecto de contrato escrito, celebrado em impresso de
modelo próprio e em conformidade com o disposto neste Regulamento
e demais disposições legais em vigor.
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2 — Salvo nos contratos que forem objecto de cláusulas especiais,
o contrato é único e engloba, simultaneamente, os serviços de forne-
cimento de água e de drenagem e tratamento das águas residuais.

3 — Com a entrada em vigor do presente Regulamento, os actuais
contratos de fornecimento de água passarão a incluir os serviços de
drenagem e tratamento de águas residuais, sendo que, para os devidos
efeitos, será enviado aos respectivos utentes o respectivo contrato
de adesão, com a indicação expressa de que dispõem do prazo de 30
dias para se oporem expressamente, sendo que, neste caso, será cele-
brado contrato autónomo para a tarifação referente ao serviços de
drenagem e tratamento de águas residuais.

Artigo 41.º

Requisitos da celebração do contrato

A celebração do contrato de drenagem e tratamento de águas resi-
duais depende do pagamento pelos interessados dos custos da inspec-
ção e vistoria do sistema predial quando a este haja lugar e do paga-
mento da taxa de ligação à rede.

Artigo 42.º

Vigência dos contratos

1 — Os contratos consideram-se em vigor, quando únicos, nos
termos estabelecidos no artigo 47.º do Regulamento de Abastecimen-
to de Água ao Município de Sines.

2 — No caso de contratos autónomos, o contrato de drenagem de
águas residuais entra em vigor a partir da data de entrada em funcio-
namento do ramal de ligação à rede pública de drenagem, vigorando
até à respectiva denúncia.

Artigo 43.º

Denúncia dos contratos

1 — Os utentes podem denunciar a todo o tempo os contratos que
tenham subscrito, desde que o comuniquem à Câmara Municipal de
Sines, por escrito, com a antecedência mínima de oito dias, devendo,
neste prazo, facultar a leitura dos instrumentos de medição instala-
dos, quando devida.

2 — Caso esta última condição não seja satisfeita, continuam res-
ponsáveis pelos encargos entretanto decorrentes, sendo que a denún-
cia só se torna efectiva após a retirada de contador ou desactivação
do ramal ou ainda até à sua imputação a novo consumidor, no âmbito
de novo contrato celebrado para o mesmo local.

Artigo 44.º

Contratos especiais

1 — São objecto de contratos especiais os serviços de drenagem e
tratamento de águas residuais que, devido ao seu elevado impacte no
sistema público de drenagem, devam ter tratamento específico, desig-
nadamente quando esteja em causa a drenagem e tratamento de águas
residuais industriais ou a elas equiparadas nos termos do presente
Regulamento.

2 — Quando as águas residuais industriais a recolher possuam ca-
racterísticas agressivas ou perturbadoras do sistema de drenagem pú-
blica, os contratos devem incluir a exigência de pré-tratamento das
águas residuais industriais antes da sua ligação ao sistema público de
drenagem.

3 — Na recolha de águas residuais devem ser claramente definidos
os parâmetros de poluição que não devem exceder os limites aceitá-
veis pelo sistema público de drenagem.

4 — Os estabelecimentos industriais que não sejam utilizadores do siste-
ma de distribuição de água poderão requerer à Câmara Municipal de Sines
a ligação à rede de drenagem pública, sendo necessário a instalação de
caudalímetro e ficando sujeito ao pagamento da respectiva tarifa.

5 — Na celebração de cláusulas especiais deve ser acautelado tanto
o interesse da generalidade dos utentes como o justo equilíbrio da
exploração do sistema de drenagem pública.

CAPÍTULO VI

Disposições específicas

Artigo 45.º

Limpeza de fossas

1 — Em zonas não servidas por redes públicas de drenagem, os
utentes são responsáveis pelo estado de conservação e limpeza das
fossas sépticas ou estanques.

2 — A limpeza das fossas sépticas ou estanques pode ser efectuada
a pedido dos interessados, por empresas particulares ou pela Câmara
Municipal de Sines, utilizando para tal os meios mecânicos hidráuli-
cos de sucção, transporte e destino final adequados.

3 — No caso de a limpeza das fossas ser efectuada por empresas
particulares, estas devem solicitar, por escrito, a autorização de des-
carga no sistema público de tratamento de águas residuais à Câmara
Municipal de Sines, com uma antecedência mínima de cinco dias
úteis.

4 — Depois de analisado o pedido de descarga, a Câmara Munici-
pal de Sines pode conceder a respectiva autorização, devendo neste
caso a empresa proceder ao pagamento de tarifa definida no presente
Regulamento.

CAPÍTULO VII

Tarifas e taxas

Artigo 46.º

Regime

1 — Para assegurar o equilíbrio económico e financeiro com um
nível de atendimento adequado, são devidas as taxas, tarifas e preços
previstos no presente Regulamento.

2 — Todas as taxas e tarifas devidas no âmbito do serviço público
de drenagem e tratamento de águas residuais são estabelecidas por
referência a remuneração mensal mínima garantida (RMMG), em
percentagem deste.

3 — Os valores das tarifas e preços a cobrar não devem ser infe-
riores aos custos, directos ou indirectamente suportados com a pres-
tação de serviços e fornecimento de bens.

Artigo 47.º

Taxas, tarifas e preços

1 — Pela prestação de serviços abaixo discriminadas são fixadas as
seguintes tarifas e preços:

a) Ensaio da rede de drenagem predial — 10% da RMMG;
b) Vistoria da rede de drenagem predial — 10% da RMMG;
c) Remoção de gorduras e ou hidrocarbonetos — 120% da RMMG/m3;
d) Limpeza de fossas:

f1) Consumidores domésticos — 3% da RMMG/m3;
f2) Estabelecimentos de restauração, empreendimentos turísticos e

similares — 6% da RMMG/m3;

e) Descarga de águas residuais provenientes da limpeza de fossas
em sistemas de tratamento municipais — 2,5% da RMMG por cada
5 m3;
f) Desentupimento de redes prediais — 5% da RMMG — acrescida

do número de horas (2 varejadores) × custo/hora. Todos os trabalhos
de construção civil acessórios ou complementares deste serviço são
da responsabilidade do proprietário ou usufrutuário do prédio.
g) Transferência do titular do contrato, quando único — 1 % da

RMMG;
h) Transferência do titular do contrato, quando autónomo — 1,5%

da RMMG.

2 — Poderá ainda a Câmara Municipal de Sines, no âmbito das
actividades relativas à construção, exploração e administração do
sistema de drenagem pública de águas residuais, cobrar tarifas e pre-
ços pelos seguintes serviços prestados, de acordo com o que se esta-
belecer na tabela anexa ao Regulamento Municipal de Taxas e Ta-
rifas:

a) Outras vistorias;
b) Ensaios;
c) Ampliação e extensão da rede pública quando esse encargos cai-

bam aos proprietários ou usufrutuários;
d) Outros serviços avulsos, conexos com as actividades desenvol-

vidas.

Artigo 48.º

Tarifa de ligação

1 — Pela ligação da rede de drenagem predial à rede de drenagem
pública é devida uma tarifa (TL), nos seguintes termos:

a) Sem necessidade de construção de ramal — 0,3 da RMMG;



Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 5 de Setembro de 2006 (Parte Especial)17 772

b) Com ramal com comprimento até ao limite máximo de 8 m:

b1) 0,70 da RMMG, para diâmetro de 125;
b2) 0,75 da RMMG, para diâmetro de 160.

c) Com ramal com comprimento superior a 8 m, por cada metro
a mais, para além do disposto nas alíneas anteriores:

c1) 0,13 da RMMG, para diâmetro de 125;
c2) 0,15 da RMMG, para diâmetro de 160.

2 — A tarifa de ligação supra-definida aplica-se ainda aos casos de
substituição ou renovação dos ramais.

Artigo 49.º

Tarifa de saneamento

1 — Pelos encargos com a conservação, manutenção, renovação,
do sistema de drenagem pública é devida uma tarifa, a qual é compos-
ta por uma componente fixa justificada também pela disponibilidade
do serviço e por uma componente variável, indexada ao consumo de
água facturado.

2 — A tarifa de saneamento (Ts) é liquidada conjuntamente com
os consumos de água e cobrada mensalmente.

3 — A tarifa de saneamento, Ts, é definida pela seguinte fórmula:

Ts = (C
F
+ C

V
) × C

A

em que:

Componente fixa (C
F
) = indexada à RMMG, sendo um valor fixo

por contador e por mês;
Componente variável (C

V
) = indexada à RMMG e ao escalão de

consumo de água;
Componente de agravamento (C

A
) = devido a teores elevados dos

parâmetros caracterizadores do efluente, sendo que, no caso dos con-
sumidores domésticos, assume o valor 1,00.

a) Consumidores domésticos:

Escalões Limites

Tarifa

CF CV

1.º 0 a 5 m3 0,0015 × RMMG 0,0003 × RMMG × m3

2.° 0 a 15 m3 0,0025 × RMMG 0,0006 × RMMG × m3

3.° 0 a 25 m3 0,0030 × RMMG 0,0012 × RMMG × m3

4.° 0 a 50 m3 0,0040 × RMMG 0,0015 × RMMG × m3

5.° > 50 m3 0,0050 × RMMG 0,0025 × RMMG × m3

b) Consumidores do sector empresarial e serviços do Estado:

Escalões Limites

Tarifa

CF CV

Único – 0,0040 × RMMG 0,0015 × RMMG × m3

c) Consumidores — pessoas colectivas de utilidade pública e autar-
quias:

Escalões Limites

Tarifa

CF CV

Único – 0,0015 × RMMG 0,0003 × RMMG × m3

d) Coeficientes de agravamento (aplicável aos consumidores do
sector empresarial e do Estado):

Parâmetros Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

CQO (mg/l O
2
) .................................... < 150 > 150 e < 300 > 300 e < 600 > 600 e < 1000 > 1000 e < 2000

SST (mg/l) ........................................... < 100 > 100 e < 200 > 200 e < 300 > 300 e < 500 > 500 e < 1000
Óleos e gorduras totais (mg/l) ............. < 5 > 5 e < 20 > 20 e < 35 > 35 e < 50 > 50 e < 100
Sulfuretos (mg/l S) .............................. < 2 > 2 e < 4 > 4 e < 7 > 7 e < 10 > 10 e < 20
Compostos fenólicos (mg/l C

6 
H

5 
OH) < 5 > 5 e < 10 > 10 e < 15 > 15 e < 20 > 20 e < 40

Coeficiente C
A

..................................... 1,00 1,20 1,50 1,60 1,75

Artigo 50.º

Responsabilidade pelo pagamento

1 — A tarifa de saneamento é devida pelos proprietários, usufru-
tuários dos prédios ou suas fracções autónomas, bem como por ou-
tros utilizadores/consumidores, neste último caso em conformidade
com o título legítimo que serviu de base à celebração do contrato.

2 — A responsabilidade referida no número anterior é subsidi-
ária quando o utilizador/consumidor não coincidir com o proprie-
tário.

Artigo 51.º

Facturação

1 — O valor global da tarifa de saneamento é incluído na
factura de consumo de água de cada utilizador/consumidor, evi-
denciado em campo específico, excepto se aquele não for con-
sumidor.

2 — As facturas emitidas devem discriminar os serviços factura-
dos, as correspondentes tarifas e os volumes de água que dão origem
às verbas debitadas.

3 — A facturação a emitir pode obedecer a valores estimados dos
consumos de água, os quais são sempre tidos em consideração na fac-
turação posterior.

4 — Ao prazo, forma e local de pagamento e cobrança coerciva é
aplicável o disposto no Regulamento Municipal do Serviço de Abas-
tecimento de Água do município de Sines, na parte que não colida
com o disposto no presente Regulamento.

CAPÍTULO VIII

Contra-ordenações e coimas

Artigo 51.º

Regime aplicável

1 — As infracções às disposições do presente Regulamento cons-
tituem contra-ordenações puníveis com as coimas indicadas nos arti-
gos seguintes, sem prejuízo das contra-ordenações previstas no De-
creto-Lei n.º 204/97, de 6 de Agosto, e do Decreto Regulamentar
n.º 23/95, de 23 de Agosto.

2 — O regime legal e de processamento das contra-ordenações
obedecerá ao disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outu-
bro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 244/95, de 14
de Setembro, pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, e respec-
tiva legislação complementar.

Artigo 52.º

Regra geral

1 — A violação de qualquer norma deste Regulamento que não
esteja especialmente prevista no artigo seguinte será punida com
uma coima a fixar entre o mínimo de 60,00 euros e o máximo de
300,00 euros.
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Artigo 53.º

Das contra-ordenações em especial

1 — São puníveis com coima entre o mínimo de 400,00 euros e o
máximo de 1850,00 euros as seguintes infracções:

a) Lançamentos interditos nos termos do artigo 28.º;
b) Descargas de águas residuais industriais em sistemas públicos de

drenagem cujos parâmetros de qualidade para admissão não respeitem
os valores estabelecidos no artigo 33.º;

c) A inexistência de sistemas de pré-tratamento apropriados nos
termos do artigo 37.º;

d) A existência de prédios localizados em zonas servidas por siste-
mas públicos de águas residuais sem ligação da rede de drenagem pre-
dial à rede pública.

e) Prédios localizados em zonas não servidas por rede pública que
não disponham de sistema de tratamento de águas residuais adequado.

f) Prédios localizados em zonas servidas por rede pública de drena-
gem que não tenham desactivado as fossas existentes nos termos do
artigo 25.º;

g) Prédios localizados em zonas servidas por sistema público de
drenagem que procedam à construção de quaisquer instalações de
tratamento e destino final, nomeadamente fossas e poços absor-
ventes.

h) Os estabelecimentos industriais que não regularizaram as condi-
ções de descargas de águas residuais industriais nos sistemas públicos
de drenagem, nos termos do artigo 31.º

2 — São puníveis com coima entre o mínimo de 175,00 euros e o
máximo de 1500,00 euros as seguintes infracções:

a) Ligação de ramais à rede geral sem o prévio consentimento da
Câmara Municipal de Sines;

b) Qualquer acção que danifique, destrua ou coloque em causa o
bom funcionamento do sistema público de drenagem e tratamento,
ou qualquer parte dele integrante;

c) Execução de redes prediais de drenagem sem que o projecto te-
nha sido aprovado nos termos regulamentares;

d) Inobservância das regras sobre natureza e qualidade dos materi-
ais aplicados;

3 — São puníveis com coima entre o mínimo de 60,00 euros e o
máximo de 600,00 euros as seguintes infracções:

a) Execução de alterações na rede de drenagem predial sem entre-
ga no município do respectivo projecto ou das peças desenhadas que
representem as modificações introduzidas, com violação do disposto
nos n.os 3 e 4 do artigo 17.º;

b) A não apresentação de telas finais;
c) Impedimento da acção de fiscalização por parte dos funcionári-

os, devidamente identificados da Câmara Municipal de Sines, nos ter-
mos do presente Regulamento e de outras normas vigentes;

d) A não separação a montante da caixa do ramal de ligação dos
sistemas de drenagem predial de águas residuais domésticas e águas
pluviais.

e) A falta de operação de manutenção e vigilância das instalações
de pré-tratamento;

f) A não apresentação de resultados do autocontrolo das águas re-
siduais industriais que descarregam em redes de drenagem pública, nos
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 39.º;

g) Falta de conservação e limpeza das fossas, nos termos do artigo
45, n.º 1;

h) A não comunicação atempada da transferência ou modificação
da titularidade do contrato.

Artigo 54.º

Pessoas colectivas

1 — As coimas previstas no presente Regulamento, quando prati-
cadas por pessoas colectivas, são elevadas ao dobro.

Artigo 55.º

Negligência

Todas as contra-ordenações previstas nos artigos anteriores são
puníveis a título de negligência.

Artigo 56.º

Extensão da responsabilidade

A responsabilidade contra-ordenacional é independente da respon-
sabilidade civil e ou criminal que ao caso concreto couber.

CAPÍTULO IX

Reclamações e recursos

Artigo 57.º

Reclamações e recursos hierárquicos

1 — A qualquer interessado assiste o direito de reclamar e apresen-
tar recurso hierárquico contra qualquer acto ou omissão desta ou dos
respectivos serviços.

2 — É aplicável à reclamação e ao recurso hierárquico o disposto
no Código do Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO X

Disposições finais e transitórias

Artigo 58.º

Revogações

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas
todas as disposições constantes de outros regulamentos ou posturas
municipais que se mostrem incompatíveis, nomeadamente:

a) O capítulo XV e ponto 5 do artigo 38.º do capítulo XVI da tabela
de taxas e licenças em vigor para o município de Sines;

b) O Regulamento do Serviço de Saneamento do Concelho de Si-
nes, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 13 de
Março de 1979.

Artigo 59.º

Disposições transitórias

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a taxa de conservação
de esgotos a que se refere o artigo 22.º do Regulamento do Serviço de
Saneamento do Concelho de Sines, referente ao ano de 2005 e ano
de 2006, cuja liquidação e cobrança só ocorre em 2006 e 2007, res-
pectivamente, mantém-se em vigor para todos os efeitos, sendo que
a taxa de conservação de esgotos referente ao ano de 2006, a cobrar
somente em 2007, será efectuada na proporção dos respectivos duo-
décimos.

Artigo 60.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publi-
cação na 2.ª série do Diário da República.

A Vereadora, com competências delegadas, Carmem Francisco.
3000214094

Aviso n.º 48/2006

Carmem Isabel Amador Francisco, vereadora em regime de perma-
nência da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências dele-
gadas, torna público que a Assembleia Municipal de Sines, em sessão
de 27 de Junho de 2006, aprovou, por proposta da Câmara, na sua
reunião de 9 de Fevereiro de 2006, o projecto de Regulamento de
Cedência e Utilização de Viaturas e Máquinas Municipais, o qual este-
ve em apreciação pública durante 30 dias úteis, nos termos do CPA,
sem que tenha havido quaisquer sugestões e ou reclamações, pelo que
o mesmo se encontra em condições de ser publicado.

14 de Julho de 2006. — No uso de competências delegadas, a Ve-
readora, Carmem Isabel Amador Francisco.

Nota justificativa

Visando os princípios da legalidade e da audiência dos interessados,
o artigo 116.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro, prevê ex-
pressamente que todo o projecto de regulamento é acompanhado de
uma nota justificativa fundamentada. Neste sentido, afigura-se essen-
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cial referir, no âmbito do princípio do procedimento administrativo
aberto, que:

Tendo em atenção os fins visados pelas várias associações e outras
entidades culturais, desportivas, etc., e que através das mesmas são
prosseguidos fins de utilidade pública, como seja a promoção, imple-
mentação, do desporto, da cultura, da inserção sócio-profissional,
familiar, etc., e que grande parte destas associações, clubes, deparam
de forma constante com problemas ao nível dos meios de circulação/
transporte e que por esse motivo solicitam a utilização de viaturas
municipais;

Atendendo ainda às necessidades evidenciadas no âmbito de outras
entidades que necessitam por diversas vezes de se socorrer à utiliza-
ção de certas máquinas para a execução de determinados trabalhos;

Considerando que a Câmara Municipal pretende continuar a dispo-
nibilizar o acesso e fruição de tais viaturas para fins de interesse pú-
blico, sendo que, não pode, por si só, suportar os custos inerentes
com a cedência temporária de veículos, sem prejuízo ainda da neces-
sidade de implementar um sistema de gestão que permita um acesso
equitativo, justo, transparente à utilização de viaturas municipais para
os fins em causa, visando ainda a optimização do bem-estar social
dos habitantes e das carências evidenciadas no que a esta matéria
concerne, a Câmara Municipal de Sines institui o presente regulamento
visando estabelecer as regras necessárias para os devidos efeitos, fi-
xando-se um sistema de tarifário que se pretende justo, proporcional
e equilibrado para os devidos efeitos.

Pelo exposto, no uso do poder regulamentar conferido às autar-
quias locais pelo artigo 241.° da CRP (Constituição da República
Portuguesa), considerando ainda o disposto no n.° 7 do artigo 112.°
da CRP, no âmbito das competências previstas na alínea f) do n.° 2
do artigo 64.° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
dada Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi elaborado o Regulamen-
to de Cedências e Utilização de Viaturas e Máquinas Municipais.

O projecto do presente Regulamento, foi aprovado por delibera-
ção desta Câmara Municipal em reunião ordinária de 9 de Fevereiro
de 2006, estando sujeito à audiência dos interessados em cumprimen-
to do disposto no artigo 117.° do CPA.

Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas
e Máquinas Municipais

Artigo 1.°

Âmbito

1 — O presente Regulamento visa estabelecer as condições de uti-
lização das viaturas de transporte e máquinas de propriedade da Câ-
mara Municipal de Sines, por parte de pessoas colectivas, públicas ou
privadas, associações, escolas, grupos, instituições de solidariedade
social e demais entidades.

2 — A utilização dos bens referidos no número anterior, por parte
das respectivas entidades, depende da verificação de que da mesma
resultem benefícios para município e respectiva população, tendo em
consideração o interesse público subjacente.

3 — Os bens referidos no n.º 1 do presente artigo poderão ser
cedidos a outras autarquias locais, mediante condições a estabelecer
em protocolo.

4 — O presente Regulamento não se aplica à utilização dos refe-
ridos bens por parte dos respectivos serviços da Câmara Municipal de
Sines.

Artigo 2.°

Condições de utilização

1 — A utilização de viaturas e máquinas de propriedade da Câmara
Municipal de Sines deverá ser solicitada pelos interessados, mediante
pedido, efectuado por escrito, com a antecedência mínima de 10 dias
úteis.

2 — Os pedidos de utilização formulados em modelo próprio, de-
verão conter identificação completa e morada da entidade requeren-
te, o objectivo, fim pretendido, o número de pessoas a deslocar, sen-
do caso disso, o tipo, peso ou volume de carga a transportar, quando
aplicável, o tipo de trabalho de máquina a executar, a identificação
do responsável, o dia, hora e local, percurso, tempo provável de es-
tada no destino e hora previsível de chegada, quando aplicável.

3 — Não serão considerados os pedidos que excedam a lotação ou
a capacidade de carga das viaturas e das máquinas.

4 — Em caso de desistência, deverão os requerentes informar a
Câmara Municipal até à antevéspera do dia de utilização.

5 — Em casos excepcionais poderão ser considerados pedidos que
não respeitem o prazo referido no n.° 1 do presente artigo, sem pre-
juízo do disposto no número seguinte.

6 — O prazo mínimo de resposta ao pedido é de cinco dias úteis.

7 — O pedido deverá ser dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Sines ou a vereador com competências delegadas.

Artigo 3.º

Registo, prioridade e confirmação

1 — Os serviços da Câmara Municipal organizarão um registo de
pedidos onde constem os requisitos exigidos nos n.os 1 e 2 do artigo
anterior.

2 — Os pedidos serão considerados por ordem de entrada na Sec-
ção de Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines.

3 — Em caso de acumulação de pedidos para a mesma data e a
mesma viatura, são estabelecidas as seguintes prioridades:

a) Outras autarquias do concelho;
b) Escolas do município;
c) Associações desportivas, culturais e recreativas do município e

equiparados;
d) Instituições de solidariedade social do município;
e) Partidos políticos e estruturas sindicais;
f) Autarquias de outros concelhos;
g) Outras entidades colectivas ou individuais do município;
h) Demais entidades.

4 — A Câmara Municipal de Sines reserva-se ao direito de não
observar as regras de prioridade referidas, sempre que o interesse pú-
blico subjacente assim determine, tendo em consideração o fim da
utilização pretendida.

5 — Na apreciação dos pedidos será tido em consideração o nú-
mero anterior de pedidos efectuados pela mesma entidade, por força
do princípio da equidade de tratamento.

6 — A falta de resposta no prazo determinado no n.° 6 do artigo
anterior, equivale ao indeferimento do pedido.

7 — A Câmara Municipal de Sines poderá cancelar a utilização a todo
o tempo, em casos de avaria ou de necessidade urgente de utilização pelos
serviços camarários.

Artigo 4.°

Manutenção e responsabilidade

1 — As viaturas e máquinas deverão ser sempre conduzidas e ou
manobradas por funcionários, motoristas e operadores camarários,
salvo casos excepcionais dependentes de autorização do presidente da
Câmara Municipal.

2 — Os interessados devem acatar as instruções dos motoristas e
operadores no que se relacionar com o funcionamento dos veículos e
das máquinas.

3 — Os requerentes, cessionários e ou utilizadores e utentes são
solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados nas viaturas e
máquinas, durante respectivo período de cedência e utilização, deven-
do indemnizar a Câmara Municipal de Sines por todos os danos cau-
sados.

Artigo 5.°

Encargos

1 — As entidades utilizadoras são responsáveis pelo pagamento do
valor do serviço em função das horas de utilização estimadas e dos
quilómetros a percorrer nos termos fixados na tabela de preços em
anexo ao presente Regulamento.

2 — São ainda responsáveis pelo pagamento de quaisquer taxas,
portagens.

3 — No caso de deslocação se prolongar por período superior a 24
horas será devido um pagamento suplementar para alojamento do(s)
motorista(s).

4 — Após a cessação da utilização, será extraída nota de despesas,
a qual será notificada às respectivas entidades requerentes, as quais
deverão proceder ao respectivo pagamento, no prazo de 30 dias, sob
pena de ficar impedida de solicitar novas utilizações, sem prejuízo das
demais consequências legais.

5 — A Câmara Municipal de Sines pode promover alteração e
actualização de tarifas sempre que tal se verifique necessário.

Artigo 6.°

Disposições finais

1 — A competência para apreciar todas as questões e pedidos no
âmbito do presente Regulamento é da Câmara Municipal, competên-
cia esta delegável no presidente da Câmara Municipal e podendo este
subdelegar.

2 — Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara
Municipal.



Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 5 de Setembro de 2006 (Parte Especial) 17 775

Regulamento de Taxas e Licenças

Regulamento de Cedência de Viaturas

Nos termos do n.° 1 do artigo 5.º do Regulamento de Cedência de Viaturas, são fixados os custos por hora/quilómetro:

Tipo de máquina Custo/hora Custo/quilómetro

Mini-retro Bobocat................................ Horário normal .............................................................. 18,91
Dia útil fora do horário normal ..................................... 22,61
Sábados ........................................................................... 26,31 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 41,11
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 51,80

Retroescavadora .................................... Horário normal .............................................................. 21,40
Dia útil fora do horário normal ..................................... 25,10
Sábados ........................................................................... 28,80 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 43,60
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 51,80

Tractor com reboque ou cisterna .......... Horário normal .............................................................. 19,89
Dia útil fora do horário normal ..................................... 23,24
Sábados ........................................................................... 26,58 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 39,96
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 46,83

Dumper ................................................. Horário normal .............................................................. 12,96
Dia útil fora do horário normal ..................................... 16,30
Sábados ........................................................................... 19,65 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 33,03
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 46,83

Motoniveladora ..................................... Horário normal .............................................................. 44,07
Dia útil fora do horário normal ..................................... 47,77
Sábados ........................................................................... 51,47 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 58,87
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 51,80

Multifunções ......................................... Horário normal .............................................................. 23,46
Dia útil fora do horário normal ..................................... 27,16
Sábados ........................................................................... 30,86 Não aplicável
Domingos ....................................................................... 45,66
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 51,80

Camião de recolha de lixo .................... Horário normal .............................................................. 29,05
Dia útil fora do horário normal ..................................... 32,75
Sábados ........................................................................... 36,45 0,76
Domingos ....................................................................... 43,85
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 51,80

Camião/24 tonelagem bruta .................. Horário normal .............................................................. 21,90
Dia útil fora do horário normal ..................................... 25,51
Sábados ........................................................................... 29,11 0,42
Domingos ....................................................................... 36,32
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 50,47

Camião/12 tonelagem bruta (carro-grua) Horário normal .............................................................. 14,21
Dia útil fora do horário normal ..................................... 17,81
Sábados ........................................................................... 21,42 0,30
Domingos ....................................................................... 28,63
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 50,47

Carrinha caixa aberta tipo pick up ....... Horário normal ................................................................ 9,91
Dia útil fora do horário normal ..................................... 13,25
Sábados ........................................................................... 16,60 0,12
Domingos ....................................................................... 26,29
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 46,83

Carrinha de oito lugares ........................ Horário normal .............................................................. 11,80
Dia útil fora do horário normal ..................................... 15,15
Sábados ........................................................................... 18,49 0,12
Domingos ....................................................................... 25,18
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 46,83

Miniautocarro de 15 lugares ................. Horário normal .............................................................. 12,14
Dia útil fora do horário normal ..................................... 19,26
Sábados ........................................................................... 24,16 0,11
Domingos ....................................................................... 33,96
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 52,99
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Tipo de máquina Custo/hora Custo/quilómetro

Miniautocarro de 23 lugares ................. Horário normal .............................................................. 20,12
Dia útil fora do horário normal ..................................... 27,24
Sábados ........................................................................... 32,14 0,22
Domingos ....................................................................... 41,94
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 52,99

Autocarro de 43 lugares ........................ Horário normal .............................................................. 16,18
Dia útil fora do horário normal ..................................... 23,30
Sábados ........................................................................... 28,20 0,33
Domingos ....................................................................... 38,00
Mais-valia devido ao dia de descanso ............................. 52,99

Forma de cálculo:

Custo total para máquina:

CT = T × CH
em que:

CT = custo total (euros);
T = tempo (horas);
CH = custo hora maquinista (euros).

Custo total para viatura:

CT = T × CH + L × CKM
em que:

CT = custo total (euros);
T = tempo (horas);
CH = custo hora viatura (euros);
L = distância percorrida (km);
CKM = custo/km (euros).

No caso de trabalhos efectuados aos domingos, adicionar «mais-
-valia devido ao dia de descanso».

No caso das máquinas o preço será calculado por hora de serviço.
Nas viaturas o preço será composto a partir de uma parcela respei-

tante ao tempo de serviço e outra respeitante à distância percorrida.
Portagem e estadias de motorista não incluídas.

A Vereadora, com competências delegadas, Carmem Francisco.
3000214097

Aviso n.º 49/2006

Carmem Isabel Amador Francisco, vereadora em regime de perma-
nência da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências dele-
gadas, torna público que a Assembleia Municipal de Sines, em sessão
de 27 de Junho de 2006, aprovou, por proposta da Câmara, na sua
reunião de 9 de Fevereiro de 2006, o projecto de Regulamento de
Transportes Locais Colectivos de Passageiros do Município de Sines,
o qual esteve em apreciação pública durante 30 dias úteis, nos termos
do CPA., sem que tenha havido quaisquer sugestões e ou reclamações
pelo que o mesmo se encontra em condições de ser publicado.

14 de Julho de 2006. — A Vereadora, no uso de competências
delegadas, Carmem Isabel Amador Francisco.

Regulamento dos Transportes Locais Colectivos
de Passageiros do Município de Sines

Nota justificativa

Visando os princípios da legalidade e da audiência dos interessados,
o artigo 116.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro, prevê ex-
pressamente que todo o projecto de regulamento é acompanhado de
uma nota justificativa fundamentada. Neste sentido, afigura-se essen-
cial referir, no âmbito do princípio do procedimento administrativo
aberto, que:

Tendo em consideração a necessidade de cobertura do serviço pú-
blico que se consubstancia na disponibilização de veículos para satis-
fação das necessidades de deslocação dos munícipes, residentes e não
residentes, dentro do município, designadamente no âmbito da sede
do concelho de Sines, visando a optimização do bem-estar social dos
habitantes e das carências evidenciadas no que a esta matéria con-
cerne, a Câmara Municipal de Sines institui o sistema municipal local

de transportes públicos colectivos de passageiros, o qual é gerido e
explorado directamente pela Câmara Municipal de Sines, visando o
presente regulamento estabelecer as regras necessárias para os devi-
dos efeitos, fixando-se um sistema tarifário que se pretende justo,
proporcional e equilibrado e no sentido de promover pela
sustentabilidade do serviço público em apreço, ficando assim o muni-
cípio de Sines dotado de um instrumento que lhe permite fazer face
às necessidades de gestão e por outro lado garantir aos munícipes a
salvaguarda de valores essenciais como a segurança, acessibilidade e
conforto dos utilizadores.

Pelo exposto, no uso do poder regulamentar conferido às autar-
quias locais pelo artigo 241.° da CRP (Constituição da República
Portuguesa), considerando ainda o disposto no n.° 7 do artigo 112.°
da CRP, no âmbito das competências previstas na alínea f) do n.° 2
do artigo 64.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
dada Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, da alínea b) do n.° 1 do
artigo 18.° da Lei n.° 159/99, da na Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto,
considerando ainda o regime constante do Decreto n.° 37 272, de 31
de Dezembro de 1948, foi elaborado o Regulamento de Transportes
Locais Colectivos de Passageiros do Município de Sines.

O projecto do presente regulamento foi aprovado por deliberação
desta Câmara Municipal em reunião ordinária de 9 de Fevereiro de
2006, estando sujeito à audiência dos interessados em cumprimento
do disposto no artigo 117.° do CPA.

Regulamento dos Transportes Locais Colectivos
de Passageiros do Município de Sines

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.°

Âmbito

1 — O presente Regulamento rege o sistema de transportes locais
colectivos de passageiros, visando assegurar melhores condições de
acessibilidade, deslocação dos munícipes, incluindo os não residentes,
promovendo-se o bem-estar social a segurança e conforto dos cida-
dãos.

2 — O presente Regulamento aplica-se na área de intervenção da
Câmara Municipal de Sines, designadamente em sede das estradas
municipais, visando todos os cidadãos que pretendam utilizar o res-
pectivo serviço público.

Artigo 2.°

Objecto

Através do presente Regulamento promove-se pelo estabelecimento
e definição das regras e condições a que devem obedecer o funciona-
mento e utilização dos transportes colectivos de passageiros gerido e
explorado directamente pela Câmara Municipal de Sines, bem como
da estrutura tarifária, penalidades, reclamações e recursos.

Artigo 3.°

Entidade gestora

1 — A Câmara Municipal de Sines, como entidade gestora, é a
responsável pela concepção, estruturação e exploração do sistema
público de transportes locais colectivos de passageiros, no âmbito das
suas atribuições.

2 — A Câmara Municipal de Sines poderá concessionar o serviço
público que se consubstancia na gestão e exploração do aludido siste-
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ma, nos termos da lei, bem como estabelecer protocolos de coopera-
ção com outras entidades.

Artigo 4.°

Princípios de gestão

A Câmara Municipal de Sines deve assegurar o equilíbrio económi-
co e financeiro do serviço público de transportes locais colectivos de
passageiros, assegurando um atendimento adequado, promovendo pela
segurança e bem-estar dos utilizadores.

Artigo 5.°

Definições

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se as seguintes
definições:

a) Utilizador — todos aqueles que utilizam os transportes colecti-
vos de passageiros;

b) Título de transporte válido — o documento emitido pela Câ-
mara Municipal de Sines, em modelos a aprovar por esta, que legiti-
ma o acesso e utilização dos transportes colectivos públicos;

c) Itinerário — o percurso que os transportes colectivos urbanos
realizam no âmbito do serviço público;

d) Paragem — local onde os transportes colectivos de passageiros
se imobilizam, para entrada e saída de passageiros, no âmbito do res-
pectivo itinerário.

Artigo 6.°

Obrigações da entidade gestora

Compete à Câmara Municipal de Sines:

a) Manter actualizado o Plano Geral de Transportes Locais Colec-
tivos de Passageiros;

b) Promover pelos estudos e projectos necessários à optimização
do serviço público;

c) Promover o estabelecimento e manter em bom estado de fun-
cionamento e conservação os bens afectos ao sistema de transportes
locais colectivos de passageiros;

d) Garantir a continuidade do serviço, excepto por razões imperi-
osas, que impossibilitem a efectiva prestação do serviço público;

e) Cumprir com os itinerários, frequências, horários previamente
estabelecidos, salvo situações de força maior ou ainda por força das
condições do trânsito local;

f) Cumprir o disposto em legislação sobre transportes terrestres,
utilização, circulação de veículos pesados de passageiros.

Artigo 7.°

Direitos dos utilizadores

1 — Os utilizadores gozam em especial dos seguintes direitos:

a) A garantia do bom funcionamento global do sistema público de
transportes locais colectivos de passageiros;

b) O direito à informação sobre todos os aspectos ligados ao siste-
ma;

c) O direito de reclamação dos actos ou omissões da entidade ges-
tora que possam prejudicar os seus direitos ou interesses legalmente
protegidos;

d) Quaisquer outros que lhe sejam conferidos por lei.

Artigo 8.°

Deveres, obrigações, proibições

1 — São deveres e obrigações dos utilizadores:

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento e o disposto
nos diplomas em vigor, na parte que lhes são aplicáveis;

b) Não viajar de pé sempre que exista lugares sentados disponíveis.
Sempre que seja necessário viajar de pé, deve o utilizador fazer uso
dos dispositivos de apoio presentes no respectivo veículo;

c) Não fazer uso indevido ou danificar os veículos de transporte
colectivo de passageiros;

d) Abster-se de praticar actos que possam prejudicar o normal fun-
cionamento dos transportes públicos;

e) Manter uma conduta de respeito, idoneidade perante quer o
condutor bem como perante todos os demais utilizadores, durante o
percurso ou trajecto, devendo ainda adoptar uma conduta correcta
quanto à sua higiene pessoal.

2 — É proibido aos utilizadores dos transportes colectivos munici-
pais:

a) Fumar no interior do veículo;
b) Praticar quaisquer actos que coloquem em causa a higiene do

veículo ou dos passageiros;
c) Praticar quaisquer actos que possam colocar em causa ou pertur-

bar a acção do motorista, bem como dos demais utilizadores, ou quais-
quer actos que possam colocar em causa a segurança do veículo;

d) Subir ou descer do veículo fora das paragens;
e) Praticar quaisquer actos, sob qualquer forma, inerentes a

peditórios, propagandas ou outros similares, no interior dos veículos;
f) O acesso e utilização dos transportes sob o efeito de substâncias

estupefacientes ou em estado de embriaguês.
g) Usar de expressões ofensivas ou injuriosas.

3 — O disposto na alínea f) do número anterior aplica-se sempre
que o utilizador aparente estar sob o efeito de estupefacientes ou sob
o efeito do álcool.

4 — Verificando-se algum dos comportamentos referidos nos nú-
meros anteriores do presente artigo, compete ao motorista do veícu-
lo, impedir o acesso ao mesmo, ou ordenar ao utilizador infractor a
saída do veículo, podendo para os devidos efeitos solicitar a compa-
rência das autoridades policiais, sendo caso disso.

5 — Nos casos previstos no número anterior, o condutor do veí-
culo deverá participar os factos em causa, no prazo máximo de vinte
e quatro horas, ao dirigente máximo do serviço, o qual dirigirá a res-
pectiva informação ao presidente da Câmara Municipal de Sines.

Artigo 9.°

Acesso e utilização

1 — Têm acesso aos transportes locais colectivos de passageiros
todos os cidadãos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — Os menores de seis anos só poderão aceder e utilizar os trans-
portes colectivos de passageiros quando acompanhados por um res-
ponsável e não terão direito a lugar individualizado, não estando su-
jeitos ao pagamento de tarifa.

3 — Os transportes locais colectivos de passageiros só podem ser
utilizados por detentores de título de transporte válido, sem prejuízo
do disposto no número anterior.

Artigo 10.°

Do sistema

1 — O itinerário, paragens, frequências, horários são aprovados
pela Câmara Municipal de Sines, podendo esta, a todo o tempo,
mediante deliberação, alterar o itinerário, o local de paragem, a fre-
quência e horários referentes aos transportes locais colectivos de
passageiros, sempre que tal se afigure essencial para a prossecução das
suas atribuições.

2 — As deliberações referidas no número anterior do presente ar-
tigo são sempre publicitadas.

Artigo 11.°

Tarifas

1 — Compete à Câmara Municipal de Sines, mediante deliberação,
fixar as tarifas inerentes com a prestação do serviço municipal de
transporte local colectivo de passageiros.

2 — O tarifário é composto por:

a) Bilhete simples;
b) Bilhete diário;
c) Passes.

3 — O bilhete simples corresponde ao documento que permite a
utilização dos transportes locais colectivos, circunscrevendo-se a uma
só viagem, numa determinada hora, dia e local.

4 — O bilhete diário corresponde ao documento que permite a
utilização dos transportes locais colectivos durante um dia, indepen-
dentemente do número de viagens.

5 — O passe, sendo aferido ao mês, permite a utilização dos res-
pectivos transportes locais colectivos, durante o período a que res-
peita, não se encontrando dependente de quantificação de número de
viagens, ou utilizações, locais ou dias específicos.
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Artigo 12.°

Reduções

1 — Os utilizadores portadores do cartão social do munícipe têm
direito a uma redução de 50 % nas tarifas fixadas.

2 — O disposto no número anterior exige que o utilizador apre-
sente no acto o respectivo cartão.

CAPÍTULO III

Contra-ordenações e coimas

Artigo 13.°

Regime aplicável

1 — As infracções às disposições do presente Regulamento cons-
tituem contra-ordenações puníveis com as coimas indicadas nos arti-
gos seguintes.

2 — O regime legal e de processamento das contra-ordenações
obedecerá ao disposto no Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 356/
89, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.° 244/95, de 14 de Setembro,
pela Lei n° 109/2001, de 24 de Dezembro, e respectiva legislação
complementar.

Artigo 14.°

Das contra-ordenações em especial

1 — É punida com coima entre o mínimo de 15,00 euros e o
máximo de 150,00 euros, a seguinte infracção:

a) Danificação, destruição do veículo de transporte colectivo de
passageiros.

2 — São puníveis com coima entre o mínimo de 5,00 euros e o
máximo de 50,00 euros, as seguintes infracções:

a) Utilização do transporte sem título de transporte válido ou tí-
tulo viciado;

b) A violação do disposto nas alíneas c), d) e f) do n.° 2 do artigo
8.° do presente Regulamento.

3 — São puníveis com coima entre o mínimo de 4,00 euros e o
máximo de 40,00 euros as seguintes infracções:

a) A violação do disposto nas alíneas a), b), e) e g) do n.° 2 do
artigo 8.°

4 — Em caso de reincidência, poderá ser aplicada a sanção acessó-
ria de proibição de utilização dos transportes locais colectivos de
passageiros, entre o período mínimo de três meses e máximo de três
anos.

5 — Compete ao presidente da Câmara Municipal determinar a
instrução dos processos de contra-ordenação e aplicação das coimas
no âmbito do presente Regulamento, sem prejuízo de delegação e
subdelegação.

Artigo 15.°

Responsabilidade criminal e civil

A responsabilidade contra-ordenacional não exclui a responsabili-
dade criminal ou civil que ao caso concreto couber.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 16.°

Casos omissos

Quaisquer dúvidas ou omissões no âmbito do presente Regulamen-
to serão resolvidas pela Câmara Municipal de Sines.

Artigo 17.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publi-
cação no Diário da República.

A Vereadora, com competências delegadas, Carmem Francisco.
3000214095

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso n.º 05/2006

Loteamento municipal n.º 01/99

Aditamento n.º 13

Fernando Rui Corvêlo de Sousa, vereador da Câmara Municipal de
Tomar, faz saber que, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a Câmara Municipal
de Tomar, emitiu em 20 de Julho de 2006, o aditamento n.º 13 ao
alvará de loteamento municipal n.º 1/99, de 10 de Fevereiro de 1999,
sito em Charneca do Maxial, freguesia de Madalena, concelho de
Tomar, em nome da Câmara Municipal de Tomar, portadora do nú-
mero de contribuinte 506738914, com sede na Praça da República,
freguesia de São João Baptista, concelho de Tomar.

O presente aditamento titula a alteração ao prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial de Tomar sob o n.º 02441 da fre-
guesia de Madalena e consiste na unificação dos lotes n.os 53 e 5 ALT
1, constituindo-se um novo lote designado por 15 ALT, com a área
total de 4500 m2.

Respeita o disposto no Plano Director Municipal em vigor.
Designação do lote n.º 15 ALT:

Área do lote — 4500 m2;
Área máxima de implantação — 2700 m2;
Volume máximo de construção — 22 500 m3;
Confrontações:

Norte — lote n.º 52;
Sul — lote n.º 5 ALT;
Nascente — Rua G;
Poente — terrenos municipais.

E para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados nos locais do costume, publicados em jornal local e
de âmbito nacional e na 2.ª série do Diário da República.

20 de Julho de 2006. — O Vereador, Fernando Rui Corvêlo de
Sousa. 1000305011

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Pedido de licenciamento para alteração da licença
de operação de loteamento n.º 3/91

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do disposto do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se
encontra em discussão pública o pedido de alteração da licença de
operação de loteamento n.º 3/91, requerido por Manuel Augusto Soa-
res Barbosa com o número de identificação fiscal 199193886, na
qualidade de proprietário do lote n.º 15 do referido alvará de lotea-
mento, pelo período de 20 dias contados a partir da publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República.

Durante o período da discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
Divisão de Obras Particulares desta autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vale de
Cambra, devendo neste constar a identificação e o endereço dos seus
autores e a qualidade em que as apresentam.

23 de Agosto de 2006. — O Vereador, com poderes delegados, An-
tónio Alberto Almeida Matos Gomes. 1000305037

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

Aviso

Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho de 17 de Julho de



Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 5 de Setembro de 2006 (Parte Especial) 17 779

2006, e no uso das competências 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, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram renovados, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, pelo período de um ano, os con-
tratos de trabalho a termo resolutivo celebrados no dia 19 de Julho de
2005, com os seguintes trabalhadores:

Sandra Marisa Teixeira Araújo, auxiliar dos serviços gerais — índi-
ce 128.

Valter Alexandre Barreira Ferreira, auxiliar dos serviços gerais —
índice 128.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares. 1000305005

Aviso

Renovação de nomeações em comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso das competên-
cias 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, por meu despacho de 24 de Julho de 2006, ao abrigo e
nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a
redacção introduzida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de
Junho, se procedeu à renovação das nomeações em comissão de ser-
viço, pelo período de três anos, com efeitos a partir do dia 14 de
Outubro de 2006, dos dirigentes abaixo mencionados:

Engenheiro João Carlos Afonso Durão Branco — director de De-
partamento de Obras Municipais.

Engenheiro Normando Teixeira Vieira — director de Departamento
da Acção Social, Cultura, Desporto e Educação.

Engenheiro José Manuel Correia da Cruz, director de Departamen-
to do Urbanismo e Ambiente.

A presente renovação da comissão de serviço fundamenta-se nas
actividades desenvolvidas e nos resultados obtidos terem demonstra-
do um bom desempenho por parte dos aludidos dirigentes, sendo cer-
to que os mesmos contribuíram para uma boa concretização das acti-
vidades prosseguidas pelo município.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares. 1000305004

CÂMARA MUNICIPAL DA VIDIGUEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior de serviço social de 2.ª classe — estagiário —
alteração de júri.

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do dispos-
to no n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
foi alterada a composição do júri de estágio do concurso externo de
ingresso para um lugar de técnico superior de serviço social de 2.ª clas-
se, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 142, de 18 de Junho de 2004, cujo presidente do júri passou a ser
Manuel Luís da Rosa Narra, presidente do município.

12 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra. 3000212444

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior de 2.ª classe jurista — estagiário — alteração
de júri.

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do dispos-
to no n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
foi alterada a composição do júri de estágio do concurso externo de
ingresso para um lugar de técnico superior de 2.ª classe — jurista,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 142,
de 18 de Junho de 2004, cujo presidente do júri passou a ser Manuel
Luís da Rosa Narra, presidente do município.

12 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra. 3000212442

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior — estagiário — jurista

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 1 de Agosto de 2006, nomeei Maria Filomena de Oliveira
Cruz, candidato aprovado em estágio, com a classificação final de 14
valores, resultante do concurso para o lugar de técnico superior de
2.ª classe — jurista.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto na
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra. 3000213301

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior — estagiário — serviço social

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 1 de Agosto de 2006, nomeei Lídia Maria Efigénio Pinto
Goes Mestre, candidato aprovado em estágio, com a classificação fi-
nal de 14 valores, resultante do concurso para o lugar de técnico su-
perior de 2.ª classe — serviço social.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto na
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra. 3000213298

Aviso

Renovação de contratos

Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os
contratos de trabalho a terno resolutivo certo, nos termos do dispos-
to no artigo 139.º, n.º 1, do Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto), com os seguintes trabalhadores:

Ana do Carmo Vermelhudo Mata, auxiliar de acção educativa,
por mais seis meses, de 9 de Fevereiro de 2006 a 8 de Agosto de
2006.

António Francisco Paixão Santana, cantoneiro de limpeza, por mais
um ano, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2007.

António Inácio Rato Fialho, cantoneiro de limpeza, por mais três
anos, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2009, nos termos do
n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

António Joaquim Damas Carrasco Caveira, cantoneiro de limpeza,
por mais um ano, de 1 de Junho de 2006 a 31 de Maio de 2007.

António Joaquim Palma Salsinha, cantoneiro de limpeza, por mais
três anos, de 3 de Maio de 2006 a 2 de Maio de 2009, nos termos do
n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

António Manuel Raposo Camacho, cantoneiro de limpeza, por mais
um ano, de 2 de Dezembro de 2005 a 1 de Dezembro de 2006, nos
termos do n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

Carlos Manuel Trole Cristo, técnico superior de 2.ª classe — his-
tória, por mais um ano, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de
2007.

Celina de Jesus Pires Capito, auxiliar de acção educativa, por mais
seis meses, de 9 de Fevereiro de 2006 a 8 de Agosto de 2006.

Emília Rosa Roque Galinha Caveira, Auxiliar de acção educati-
va, por mais um ano, de 1 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro
de 2006.

Francisco António Fitas Ferro, caiador, renovado por mais um ano,
de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2007.

Francisco António Rebelo Ferreira, cantoneiro de limpeza, re-
novado por mais um ano, de 1 de Junho de 2006 a 31 de Maio de
2007.

Francisco dos Reis Cano Baía, cantoneiro de limpeza, renova-
do por mais três anos, de 27 de Maio de 2006 a 26 de Maio de
2009.

Francisco Manuel dos Santos Roque, cantoneiro de limpeza, re-
novado por mais um ano, de 1 de Junho de 2006 a 31 de Maio de
2007.
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Hugo Manuel Gil Palhete, técnico profissional de 2.ª classe, mu-
seografia, renovado por mais um ano, de 1 de Julho de 2006 a 30 de
Junho de 2007.

Inês Maria do Monte Ameixinha, jardineira, renovado por mais
um ano, de 2 de Janeiro de 2006 a 1 de Janeiro de 2007.

Isidoro José Molenas Roberto, cantoneiro de limpeza, renovado
por mais um ano, de 15 de Setembro de 2005 a 14 de Setembro de
2006.

Jacinto Manuel Deodato Rocha, cantoneiro de limpeza, renovado
por mais três anos, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2009.

Joaquina Rosa Nogueira Ganhão, jardineira, renovado por mais um
ano, de 2 de Janeiro de 2006 a 1 de Janeiro de 2007.

José Augusto Marques, caiador, renovado por mais três anos, de
1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2009.

José Manuel Oliveira Verdade e Silva, mecânico, renovado por mais
um ano, de 2 de Dezembro de 2005 a 1 de Dezembro de 2006.

José Marcelino Serra Roberto, cantoneiro de limpeza, renovado por
mais um ano, de 1 de Junho de 2006 a 31 de Maio de 2007.

José Venâncio Gabriel, cantoneiro de limpeza, renovado por mais
três anos, de 6 de Maio de 2006 a 5 de Maio de 2009, nos termos do
n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

Manuel António Mota Alfaiate, caiador, renovado por mais um
ano, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2007.

Marta da Conceição Teles Varanda, auxiliar de acção educativa,
renovado por mais seis meses, de 9 de Fevereiro de 2006 a 8 de Agosto
de 2006.

Norberto Agustin Perera Hernandez, cantoneiro de limpeza, reno-
vado por mais três anos, de 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2009,
nos termos do n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

Pedro Joaquim Alpendre Alpendre Caciones, cantoneiro de limpe-
za, renovado por mais um ano, de 1 de Junho de 2006 a 31 de Maio
de 2007.

Raimundo Prazeres Homem, cantoneiro de limpeza, renovado por
mais três anos, de 27 de Maio de 2006 a 26 de Maio de 2009, nos
termos do n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

Rui Manuel Campaniço, canalizador, renovado por mais um ano,
de 2 de Dezembro de 2005 a 1 de Dezembro de 2006.

Solange de Jesus Balcinha Charrua, auxiliar de acção educativa,
renovado por mais seis meses, de 9 de Fevereiro de 2006 a 8 de Agosto
de 2006.

Solange Maria Fialho Domingues, técnica superior de 2.ª classe —
psicologia, renovado por mais um ano, de 24 de Maio de 2006 a 23 de
Maio de 2007.

Vítor Custódio Amado Sardinha, renovado por mais um ano, de
2 de Dezembro de 2005 a 1 de Dezembro de 2006, nos termos do
n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho.

17 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Luís da
Rosa Narra. 3000212353

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR

Aviso

Renovação de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro
torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de Aljezur
na reunião realizada a 7 de Agosto de 2006, e ao abrigo da alínea h)
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado o con-
trato do trabalhador Carlos Alberto Correia Arnêdo, para o exercício
das funções de operário qualificado — pedreiro, escalão 1, índice 142,
a que corresponde o vencimento de 457,13 euros.

O contrato em causa tem início a 1 de Setembro de 2006, por mais
um ano, podendo o mesmo ser objecto de renovação, conforme ar-
tigo 139.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.

17 de Agosto de 2006. — O Presidente a Junta, José Manuel dos
Santos Marreiros. 1000305030

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MAMEDE

Aviso

Torna-se público que, por deliberação de 10 de Agosto de 2006,
foi nomeada, provisoriamente, por um ano, nos termos conjugados
do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicável à administração local por força do n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Maria João Gonçalves
Dias do Rosário Lopes, para a categoria de assistente administrativo
especialista da carreira de pessoal administrativo, o qual fica posicio-
nado no 1.º escalão, índice 269. A referida candidata deverá tomar
posse no cargo para que foi nomeado, no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

11 de Agosto de 2006. — A Presidente da Junta, Ana Bravo de
Campos. 3000214715

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Prorrogação de requisição

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara Municipal do Montijo de 18 de Julho de 2006, foi
autorizada a prorrogação da requisição pelo período de um ano, com
efeitos a partir de 16 de Agosto de 2006, do assistente administrati-
vo do quadro daquela Câmara, João Paulo Cria Barata, nos termos e
ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, conjugado com o n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro.

18 de Agosto de 2006. — Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Director-Delegado, Vítor Rodrigues. 1000305045

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Rectificação

No Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de Agosto de
2006, a p. 15 727, foi publicado com inexactidão o aviso da Câmara
Municipal de Águeda «Reclassificação». Assim, rectifica-se o último
parágrafo do aviso que se deve ler «Mais se torna público que a no-
meação com efeitos a 1 de Agosto do corrente ano deve ser aceite
pelos funcionários no prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso».

22 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Gil Nadais
Resende da Fonseca. 3000214725
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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS
DO BAIRRO SÃO LOURENÇO — CAMARATE

Certifico que, por escritura de 9 de Junho de 2006, exarada de fl. 70,
do livro n.º 40-A, do Cartório Notarial de Isabel Catarina Ferreira,
foi constituída uma associação, com a denominação Associação de
Moradores e Proprietários do Bairro São Lourenço — Camarate, vai
ter a sua sede na Rua de José Dias Coelho, 11, 3.º, direito, Bairro de
São Lourenço, freguesia de Camarate, concelho de Loures, a sua du-
ração será por tempo indeterminado, a qual tem por objecto:

a) A defesa dos interesses dos associados perante a câmara muni-
cipal, junta de freguesia e órgãos do governo, e todas as demais enti-
dades públicas e privadas.

b) O desenvolvimento do espírito associativo através de activida-
des de carácter cultural, recreativo e desportivo, social e sanitário;

c) Desenvolver outras actividades que os associados acharem de-
fensoras e beneficiadoras da comunidade.

Podem ser associados da Associação todos os moradores e proprie-
tários do Bairro de São Lourenço e que tenham bom comportamento
moral e cívico.

A assembleia geral definirá outras eventuais condições de admissão
em que outras pessoas poderão ser associados da associação.

A admissão de associados far-se-á por proposta dirigida à direcção
da Associação, da qual constará, além da assinatura de um associado
proponente, o estado civil, idade, filiação, morada, telefone e profis-
são do candidato.

Da deliberação da direcção que rejeite a admissão, poderá o inte-
ressado recorrer para a assembleia geral.

A qualidade de associado perde-se por desistência, exclusão ou falta
de pagamento das quotas correspondentes a 12 meses consecutivos
ou alternados.

A exclusão de associados é da competência da assembleia geral por
deliberação da maioria absoluta de associados e com direito a voto e
que terá por motivo a violação voluntária e grave dos estatutos.

A readmissão de associados excluídos ou demitidos compete à as-
sembleia geral, nos termos anteriores.

A demissão de associados deverá ser solicitada à direcção por escrito.
Os associados que se demitam, sejam excluídos ou percam a quali-

dade de associados por falta de pagamento de quotas não têm direito
à devolução das quotizações que hajam pago e são responsáveis pelo
pagamento de todas as quotas ainda não pagas e referentes ao tempo
em que ainda eram membros da Associação.

Está conforme.

9 de Junho de 2006. — A Adjunta, (Assinatura ilegível.)
3000210103

ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DA RIA DA VAGUEIRA

Certifico que foi extraída da escritura exarada de fl. 16 a fl. 18 v.º do
livro de notas para escrituras diversas, n.º 16-A, no Cartório Notarial
de Vagos.

Constituição de Associação

No dia 29 de Junho de 2006, no Cartório Notarial de Vagos, a meu
cargo, perante mim, licenciada Ana Maria Monteiro Correia Marques
Tavares, notária, compareceram como outorgantes:

1.º Ernesto das Neves Corticeiro, casado, natural da freguesia e
concelho de Vagos, residente na Rua Principal, 150, Gafanha da Va-
gueira, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com o
bilhete de identidade n.º 6146216, emitido em 25 de Outubro de 1982,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, o qual outorga por si
e na qualidade de procurador, em representação de:

Manuel de Oliveira das Neves, número de identificação fiscal
133303241, e mulher Rosa Manuela de Jesus Vilarinho, número de
identificação fiscal 172448581, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais, ele da freguesia e concelho de Vagos, ela da
freguesia de Ílhavo, São Salvador, concelho de Ílhavo, residentes em
42 A Strathnairn Ave Toronto, Ontário, Canadá;

Celestino Neves, número de identificação fiscal 151550328, casa-
do, natural da freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos,
residente na Rua Marion, 22, South River, New Jersey, Estados Uni-
dos da América.

Brian Neves, número de identificação fiscal 255480865, solteiro,
maior, natural dos Estados Unidos da América, de nacionalidade por-
tuguesa e americana, residente na Rua Marion, 22, South River New
Jersey, Estados Unidos da América.

Preciosa Neves, número de identificação fiscal 217435130, casa-
da, natural da freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos,
residente na Rua Marion, 22, South River New Jersey, Estados Uni-
dos da América.

Qualidade que verifiquei por procurações que arquivo.
2.º João Evangelista Simões, número de identificação fiscal

174139071, casado, natural da freguesia e concelho de Vagos, resi-
dente na Rua Principal, 17, B, dito lugar da Gafanha da Vagueira, com
o bilhete de identidade n.º 4979226, emitido em 14 de Fevereiro de
2006, pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

3.º Fernando de Oliveira das Neves, número de identificação fiscal
151550310, casado, natural da freguesia e concelho de Vagos, resi-
dente na Rua Principal, 150, no dito lugar de Gafanha da Vagueira,
com o bilhete de identidade n.º 7410842, emitido em 23 de Julho de
1996, pelo MNE (Lisboa).

4.  Rosinda de Pinho Feiteiro Neves, número de identificação fis-
cal 222493763, casada, natural da freguesia de Gafanha da Boa Hora,
concelho de Vagos, residente no 150, da dita Rua Principal, com o
bilhete de identidade n.º 8630389, emitido em 7 de Junho de 2001,
pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

5.º Cristiane Pinho Neves, número de identificação fiscal
256923507, solteira, maior, natural dos Estados Unidos da América,
residente no 150 da dita Rua Principal, com o passaporte
n.º 096412720, emitido em 9 de Janeiro de 2004 pelas entidades
competentes nos Estados Unidos da América.

6.º  Maria da Luz Carramão, número de identificação fiscal
174139470, casada, natural da freguesia de Gafanha da Boa Hora,
concelho de Vagos, residente na dita Rua Principal, 150, com o bi-
lhete de identidade n.º 11417323, emitido em 19 de Novembro de
1999, pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

Verifiquei a identidade à 5.ª outorgante pela exibição do seu passa-
porte e dos restantes por exibição dos seus bilhetes de identidade.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem uma
associação que há-de reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação Associação Coração da Ria
da Vagueira.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos, tem duração indeterminada
e a sua sede é na Rua dos Marinheiros, sem número, lugar de Gafanha
da Vagueira, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos.

ARTIGO 3.º

A associação tem por objecto o desenvolvimento de actividades
desportivas, nomeadamente, no âmbito de canoagem, remo, moto-
náutica, ensino da natação e o incremento do turismo.

ARTIGO 4.º

1 — Podem associar-se todos os indivíduos que se inscrevam e
aceitem os estatutos.

2 — Podem ainda ser admitidos como associados indivíduos meno-
res quando devidamente autorizados pelos pais ou por quem legalmente
exerça o poder paternal.

ARTIGO 5.º

Os associados ficam obrigados a concorrer para o património social
com o pagamento de uma jóia inicial e de uma quota mensal, de
montante a estabelecer por deliberação da assembleia geral, podendo
ser alteradas por esta em qualquer altura.

ARTIGO 6.º

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é constituída pelo conjunto de associados e
a sua competência e convocação são as prescritas na legislação aplicá-
vel, designadamente nos artigos 172.º, 173.º e 174.º do Código Civil.
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2 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, competindo-lhe convocar e dirigir as reuniões da
assembleia geral e redigir as respectivas actas.

3 — A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem
a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

4 — Caso não se verifique o quórum referido no número anterior,
a assembleia funcionará meia hora depois com qualquer número de
associados.

5 — Salvo o disposto nos números seguintes as deliberações são
tomadas por maioria absoluta dos associados presentes.

6 — As deliberações sobre alteração de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

7 — As deliberações sobre a dissolução da associação requer o voto
favorável de três quartos do número de todos os associados.

ARTIGO 8.º

1 — A direcção é composta por um presidente, um secretário, um
tesoureiro e dois vogais competindo-lhe a gerência social, adminis-
trativa e financeira da associação.

2 — A associação vincula-se com duas assinaturas, sendo uma de-
las, obrigatoriamente, a do presidente.

3 — Em actos de mero expediente a associação vincula-se com a
assinatura de qualquer membro da direcção.

ARTIGO 9.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário
e um relator, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar
parecer sobre os actos que impliquem aumento da despesa ou dimi-
nuição das receitas sociais.

ARTIGO 10.º

1 — O órgão de administração e o conselho fiscal são convocados
pelos respectivos presidentes e só podem deliberar com a presença da
maioria dos seus titulares.

2 — Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são to-
madas por maioria de votos dos titulares presentes.

ARTIGO 11.º

Constituem receitas da Associação:
As quotas pagas pelos associados que forem fixadas pela assembleia

geral.
Receitas provenientes das actividades e serviços prestados.
Fundos, donativos, ou legados que lhe sejam concedidos.
Subsídios e donativos de entidades públicas e privadas.
Assim o disseram e outorgaram.
Exibiram-me:
Certificado de admissibilidade da firma emitido em 10 de Abril de

2006.
Número Provisório de Identificação — P 507712749 — Código de

actividade — 92620.
Esta escritura foi lida e o seu conteúdo explicado aos outorgantes.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2006. — A Colaboradora, Diana Morgado.
3000210838

RANCHO INFANTIL E JUVENIL DE VENTOSA DO BAIRRO

Alteração de estatutos

Certifico que, no dia 19 de Julho de 2006, a fl. 6 e seguintes do
livro de notas para escritura de diversas n.º 30-A, do Cartório Nota-
rial de Cantanhede, a cargo da notária licenciada Dionísia Maria de
Mendonça Machado de Araújo de Carvalho Rodrigues, foi lavrada uma
escritura de constituição de associação pela qual:

António Manuel Duarte Simões, divorciado, natural da freguesia de
São Lourenço do Bairro, do concelho de Anadia, residente na Rua da
Liberdade, 8, C, no lugar e freguesia de Ventosa do Bairro, do conce-
lho da Mealhada;

Martinho Mesquita Lucas, natural da citada freguesia de Ventosa
do Bairro, onde reside no lugar sede, na Travessa da Sardoeira, 5, e
Paulo Jorge Viegas Teles, casado, natural da freguesia de torres Ve-
dras (São Pedro e Santiago), do concelho de Torres Vedras, residente
na Rua do Campo de Football, no lugar de Quintas da Murteira, da

referida freguesia de São Lourenço do Bairro, os quais outorgam este
acto respectivamente nas qualidades de presidente, primeiro-secretá-
rio e de tesoureiro, todos da direcção, com poderes para o acto e em
representação da associação:

Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro, com sede na Tra-
vessa do Pique, no lugar e freguesia de Ventosa do Bairro, do conce-
lho de Mealhada, pessoa colectiva n.º 504055020, qualidades que
verifiquei pela acta da assembleia geral da dita Associação do dia 8 de
Dezembro do ano 2004, com o n.º 13, onde foram eleitos os titulares
dos respectivos órgãos e poderes pela acta também da assembleia geral
da mesma associação do dia 7 de Fevereiro deste ano, com o n.º 16,
de que arquivo fotocópias.

Disseram os outorgantes:
Que, na assembleia geral da dita associação de 7 de Fevereiro, do

corrente ano, foi deliberado proceder à remodelação do titulo cons-
titutivo da mesma, pelo que a referida associação Rancho Infantil e
Juvenil de Ventosa do Bairro, passa a reger-se pelos seguintes
estatutos:

Estatutos da Associação Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do
Bairro, que fazem parte da escritura lavrada de fl. 6 a fl. 7 do respec-
tivo livro de notas n.º 30-A, do Cartório Notarial de Cantanhede, a
cargo da notária licenciada Dionísia Maria de Mendonça Machado de
Araújo de Carvalho Rodrigues.

CAPÍTULO I

Constituição, nome a afins

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação de Rancho Infantil e Juvenil
de Ventosa do Bairro, tem a sua sede no lugar e freguesia de Ventosa
do Bairro, do concelho de Mealhada, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A associação tem por objecto a promoção cultural das suas crian-
ças e jovens através da educação cultural e física e a divulgação dos
trajes e cantares típicos da Região Bairradina.

ARTIGO 3.º

A associação encontra-se aberta a todos os cidadãos de ambos os
sexos.

ARTIGO 4.º

São órgãos da associação:
a) A assembleia;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

CAPÍTULO II

Da assembleia geral

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios da associação
que estejam em pleno gozo dos direitos de associado.

§ 1.º Para as deliberações da assembleia geral terem validade é ne-
cessário que estejam presentes a maioria dos sócios referidos no cor-
po do artigo, salvo as excepções constantes destes estatutos.

§ 2.º Não estando presente a maioria, fica, desde já feita a segunda
convocatória para trinta minutos depois, funcionando então a assem-
bleia, com qualquer número de sócios.

§ 3.º As deliberações são tomadas por maioria absoluta da assem-
bleia, salvo casos referidos nestes estatutos.

ARTIGO 6.º

À assembleia geral compete:
1.º Eleger os corpos gerentes;
2.º Aprovar as contas da gerência do respectivo ano;
3.º Resolver todos os assuntos para ela remetidos ou dirigidos.
§ 1.º A assembleia geral reunirá ordinariamente para aprovação do

relatório e contas apresentado pela direcção.
§ 2.º A assembleia geral reunirá extraordinariamente por iniciativa

do presidente e sempre que três membros da direcção, incluindo o seu
presidente, ou um número de 25 sócios no pleno gozo dos direitos de
associado, a requeiram em escrito dirigido ao presidente da assem-
bleia.
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§ 3.º Das reuniões o presidente mandará divulgar a respectiva con-
vocatória, por aviso postal com antecedência de oito dias, indicando
o assunto da reunião, o dia, a hora e o local em que esta se realizará.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa formada por um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário, competindo-lhe convocar
e dirigir os trabalhos da assembleia geral e redigir a respectiva acta.

ARTIGO 8.º

Ao presidente compete:
1.º Convocar, presidir e dirigir todas as sessões da assembleia geral;
2.º Aceitar, discutir e pôr em discussão todas as propostas, alvitres

e reclamações apresentadas, desde que aceites pela mesa;
3.º Dar a palavra, quando assim o entenda, a todo o sócio que pre-

tenda usar dela sobre o assunto em questão;
§ 1.º Na sua falta compete ao vice-presidente substituí-lo, que fica

investido nos poderes de presidente, durante essa sessão.
§2.º No caso de demissão de qualquer membro da mesa, será eleito

outro em assembleia geral extraordinária.

ARTIGO 9.º

Ao secretário compete exarar resumidamente tudo o que se passar
durante a sessão, em acta redigida em livro apropriado.

§ 1.º Na sua falta será substituído por um sócio presente à escolha
do presidente.

§ 2.º O presidente e o secretário devem assinar, depois de aprova-
da, a acta da sessão.

CAPÍTULO III

Da direcção

ARTIGO 10.º

A direcção é eleita pela assembleia geral dos sócios ordinários e
beneméritos, nos termos do capítulo referente às eleições.

A direcção é formada por sete elementos e compete-lhe a repre-
sentação e gerência social, administrativa, financeira e disciplinar da
associação, representando a associação em tudo o que for necessário,
como fazer contratos de actuações, receber dinheiros, movimentar
contas nos bancos e Caixa Geral de Depósitos, sendo necessárias duas
assinaturas de dois directores para obrigar a associação.

À direcção compete admitir e expulsar os sócios que julgue conve-
niente.

§ 1.º No caso de demissão de algum membro da direcção será subs-
tituído por um novo elemento indicado em assembleia geral que, para
este fim, deverá ser convocada extraordinariamente, nos termos deste
estatuto.

§ 2.º A direcção não poderá deliberar sem que esteja presente a sua
maioria.

§ 3.º A direcção é solidariamente responsável pelos seus actos.

ARTIGO 11.º

O presidente é o legítimo representante da associação e compete-
-lhe:

1.º Representá-la em todos os actos judiciais e extrajudiciais:
2.º Presidir às reuniões da direcção;
3.º Convocar as reuniões da direcção e divulgar a respectiva con-

vocatória;
4.º Ordenar a cobrança das receitas e o pagamento das despesas;
5.º Superintender em todos os actos de administração e fiscaliza-

ção.
ARTIGO 12.º

1.º Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qua-
lidade.

2.º Das decisões da direcção cabe recurso para a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Ao vice-presidente compete tomar parte nas reuniões da direcção
e substituir o presidente quando este se ache impedido ou lhes tenha
ordenado.

§ único. Quando substitui o presidente, terá os mesmos poderes que
estes têm.

ARTIGO 14.º

Ao primeiro-secretário compete tomar parte nas reuniões da di-
recção, lavrar as respectivas actas e toda a mais escrituração.

ARTIGO 15.º

Ao segundo-secretário compete tomar parte nas reuniões da direc-
ção e substituir o primeiro-secretário quando este se ache impedido e
o presidente lho ordene.

ARTIGO 16.º

Ao tesoureiro compete:
1.º Tomar parte nas reuniões da direcção;
2.º Cobrar as receitas e fazer as despesas previamente autorizadas

pelo presidente depois de aprovadas pela direcção;
3.º Ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os valores perten-

centes à colectividade.
§ 1.º De todos os pagamentos exigirá um recibo.
§ 2.º Apresentará contas de todas as receitas obtidas e despesas

realizadas à direcção reunida.
§ 3.º Aos vogais compete auxiliar as funções da direcção e substi-

tuir qualquer outro membro no seu impedimento ou no caso de de-
missionário enquanto não for substituído nos termos destes Estatutos.

CAPÍTULO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 17.º

O conselho fiscal é composto por três elementos: um relator e
dois vogais. Compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e fi-
nanceiros da direcção, verificar as suas contas e dar parecer sobre
os actos que impliquem aumento de despesas ou diminuição de re-
ceitas sociais.

§ único. Assim como a qualquer membro da direcção compete-lhe
expulsar qualquer sócio que esteja a perturbar a ordem dentro da sede
e impedir a entrada de qualquer sócio que esteja a perturbar a ordem,
do que participará a qualquer membro da direcção.

CAPÍTULO V

Dos sócios

ARTIGO 18.º

Há duas categorias de sócios: ordinários e beneméritos:
1.º Sócios ordinários são os que pagam a quota mensal fixada pela

direcção.
2.º Sócios beneméritos são os que excedem a quota dos sócios or-

dinários e bem assim os julgados como tais pela direcção.

ARTIGO 19.º

Para se poder ser admitido como sócio, nos termos do
artigo anterior, é necessário: existir uma proposta de um sócio em
pleno gozo dos seus direitos, oral ou escrita, e ser admitido pela di-
recção.

§ 1.º Da rejeição da proposta de sócio, cabe recurso para a assem-
bleia geral.

SECÇÃO I

Dos direitos dos sócios

ARTIGO 20.º

Só o sócio em pleno gozo dos direitos de associado poderá apro-
veitar de todas as regalias e fins para que este organismo se consti-
tuiu.

§ único. À direcção é reservado o pleno direito de regulamentar,
como melhor entender, a utilização desses direitos e bem assim o de
estabelecer as restrições que os interesses da associação exijam.

SECÇÃO II

Dos deveres dos sócios

ARTIGO 21.º

Todo o sócio tem o dever de zelar os interesses da associação e
assim deve:

1.º Pagar as suas quotas pontualmente;
2.º Acatar e cumprir as ordens da direcção;
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3.º Não permitir que surjam desordens dentro da associação;
4.º Usar de toda a correcção na linguagem;
5.º Aparecer sempre com decência dentro da sede.
§ único. Todo o sócio que não pague as quotas, por um período

julgado suficiente pela direcção, perde o direito de associado.

CAPÍTULO VI

Das eleições

ARTIGO 22.º

As eleições dos corpos gerentes realizam-se em assembleia geral.
§ único. O mandato dos corpos gerentes é de quatro anos e tomam

posse logo que eleitos ou nos oito dias seguintes.

ARTIGO 23.º

Os cadernos eleitorais estarão fixados na sede da associação durante
os 15 dias que precedem as eleições.

§ único. A feitura dos cadernos eleitorais pertence à direcção que
aceita qualquer reclamação durante o prazo indicado no corpo do
artigo.

ARTIGO 24.º

Só os sócios no pleno gozo dos direitos de associado poderão usar
do direito de voto.

§ único. Quando o sócio tenha as suas quotas em atraso e queira
exercer o direito conferido neste artigo deve pagá-las a tempo de serem
corrigidos os cadernos eleitorais.

Têm direito a voto todos os elementos do grupo de folclore que
compõe a associação, com idade igual ou superior a 14 anos.

ARTIGO 25.º

A mesa eleitoral será constituída pelo presidente da mesa da as-
sembleia geral, pelo secretário e por dois escrutinadores nomeados
pelo presidente da assembleia geral reunida.

ARTIGO 26.º

Os corpos gerentes são eleitos por listas, a apresentar ao presidente
da mesa da assembleia geral, e subscritas com o mínimo de 10 sócios
no pleno gozo dos seus direitos de associado, até ao início da sessão
eleitoral.

§ único. É considerada eleita a lista que obtiver a seu favor mais de
metade dos votos dos membros presentes na assembleia geral, ou a
que obtiver a maioria dos votos numa segunda votação, à qual serão
presentes as duas listas mais votadas.

ARTIGO 27.º

A votação é secreta.
ARTIGO 28.º

Cada lista terá a indicação de todos os corpos gerente: direcção,
conselho fiscal e assembleia geral, podendo ou não apresentar suplen-
tes.

CAPÍTULO VII

Dos fundos

ARTIGO 29.º

Os fundos da associação serão constituídos por:
1) Quotas dos sócios;
2) Donativos;
3) Receitas próprias e fundos que possam vir a ser adquiridos por

iniciativa da direcção.

CAPÍTULO VIII

Disposições penais

ARTIGO 30.º

As penas são estabelecidas e aplicadas pela direcção, indo desde a
advertência dada pelo presidente da direcção até à expulsão determi-
nada em sessão da mesma.

§ 1.º O sócio expulso perde o direito de sócio e só poderá ser ad-
mitido passado um ano.

§ 2.º Das decisões da direcção não cabe recurso.

CAPÍTULO IX

Das contas

ARTIGO 31.º

O relatório de gerência e contas será apresentado à assembleia geral,
para aprovação, no final de cada ano de actividades.

§ único. A não aprovação do relatório obrigará a direcção a apre-
sentar nova versão no prazo de 30 dias.

CAPÍTULO X

Disposições especiais

ARTIGO 32.º

A assembleia geral resolverá os casos omissos nestes estatutos.

ARTIGO 33.º

Estes estatutos só podem ser alterados por resolução de três quar-
tos dos sócios reunidos em assembleia geral nos termos do artigo 5.º

Está conforme o original.

19 de Julho de 2006. — O Funcionário, (Assinatura ilegível.)
3000212146

GRUPO DE ANIMAÇÃO E RECREIO DE MOTA-VELHA
E CARVALHAL DO CHÃO

Extracto

Certifico que, por escritura pública, outorgada em 20 de Julho de
2001, no Cartório Notarial de Vale de Cambra, a cargo do notário
licenciado Luís Manuel Moreira de Almeida, lavrada a partir de fl. 27
do livro de notas para escrituras diversas n.º 50-E, foi constituída a
associação denominada Grupo de Animação e Recreio de Mota-Velha
e Carvalhal do Chão, com duração por tempo indeterminado, a con-
tar da data da sua constituição e com sede na freguesia de Mouta Velha,
freguesia de Arões, concelho de Vale de Cambra, tem por fim e como
objecto:

Recolher, preservar e divulgar as tradições populares, essencialmente
das aldeias de Mouta Velha e Carvalhal do Chão, quer no que se refere
aos chamados cantadores populares, cantares à desgarrada, ao desafio
ou ao péquêdo, quer no que tange à gastronomia; promover cantares
antigos e manjares do passado; incentivar a aproximação e o conví-
vio entre as aldeias de Mouta Velha e de Carvalhal do Chão e defen-
der a sua identidade e cultura próprias.

Está conforme.

20 de Julho de 2001. — A Ajudante, Ana Lúcia dos Santos Tavares
de Pinho Aguiar. 3000212349

GRUPO DE TEATRO DE SOBROSA

Extracto

Certifico que, por escritura de 18 de Julho de 2006 de fl. 52 e se-
guintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 55, do Cartório
Notarial de Bárbara Coutinho, foi feita uma constituição de associa-
ção com a denominação de Grupo de Teatro de Sobrosa, Associação
que é constituída por tempo indeterminado, tem a sua sede social no
Centro Paroquial de Sobrosa, sito na Avenida do Padre Manuel Pinto
de Abreu, freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes, cujo objectivo é
teatro, promover a aprendizagem, como meio de recreio e cultura e
que se regerá pelos estatutos constantes de um documento comple-
mentar elaborado nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do
Código do Notariado.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme.

18 de Julho de 2006. — A Notária, Bárbara Coutinho. 3000212758
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BALANCETES

BANCO ACTIVOBANK — PORTUGAL, S. A.

Rua Augusta, 84, 1149-023 Lisboa

Capital social: € 23 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 500734305.
CAE: 65120.

Balanço em 30 de Junho de 2006 e 2005
(Em milhares de euros)

2006 2005

Activo
Activo Imparidades Activo

—
Activo

bruto e amortizações líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 2 896 – 2 896 2 376
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 117 302 – 117 302 53 790
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 1 347 – 1 347 –
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ....... – – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 1 156 – 1 156 1 120
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 60 187 – 60 187 95 561
Crédito a clientes ............................................................................... 28 552 27 28 525 21 549
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. – – – –
Activos com acordo de recompra ...................................................... – – – –
Derivados de cobertura ....................................................................... – – – 855
Activos não correntes detidos para venda ......................................... – – – –
Propriedades de investimento ............................................................ – – – –
Outros activos tangíveis ..................................................................... 736 396 340 423
Activos intangíveis ............................................................................ 212 212 – –
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação .... 1 285 29 1 256 1 256
Activos por impostos correntes ........................................................ 57 – 57 37
Activos por impostos diferidos .......................................................... 1 444 – 1 444 508
Provisões técnicas de resseguro cedido .............................................. – – – –
Outros activos:

Devedores por seguro directo e resseguro .................................... – – – –
Outros ........................................................................................... 2 687 – 2 687 4 168

........................................................................................................... ––––––––––– –––––––––– ––––––––––– –––––––––––

Total do activo ............................ 217 861 664 217 197 181 643

(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... – –
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ 1 349 740
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................. – –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. – –
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ 189 128 155 383
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... – –
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. – –
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... – –
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ – –
Provisões .................................................................................................................................................... 424 324
Provisões técnicas ...................................................................................................................................... – –
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... – –
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. – 7
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... – –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... – –
Outros passivos:

Credores por seguro directo e resseguro ............................................................................................... – –
Outros ................................................................................................................................................... 4 192 5 171

................................................................. ––––––––––––– ––––––––––––––

Total do passivo ........................................................... 195 093 161 625
––––––––––––– ––––––––––––––

.................................................................
Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 23 500 23 500
Prémios de emissão .................................................................................................................................... 786 786
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. – –
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. 395 400
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... ( 3 043) ( 5 479)
(Acções próprias) ....................................................................................................................................... – –
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Resultado do exercício ............................................................................................................................... 466 811
(Dividendos antecipados) ........................................................................................................................... – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... – –

–––––––––– ––––––––––
Total do capital ............................................................ 22 104 20 018

–––––––––– ––––––––––
Total do passivo + capital ............................................ 217 197 181 643

..................................................................................................................................................................
17 de Agosto de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000214053

(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005

BLUE ACTIVOS FINANCEIROS — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 13-D, 2.º, D, 1250-066 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matrícula do Registo Comercial de Lisboa n.º 12 830.
Número de contribuinte 506900088.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em euros)

Exercícios

2006 2005

Código

das contas Valor antes
Provisões,

de provisões,
imparidade Valor líquido Valor líquido

imparidade
e amortizações

e amortizações

1 2 3=1-2

Activo

10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais .... 369,51 0 369,51 351,62
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de

crédito ...................................................... 40 828,23 0 40 828,23 28 340,60
152(1)+1548(1)+158(1)+ Activos financeiros detidos para negociação 0 0 0 0

+16+191(1)–3713(1)
152(1)+1548(1)+158(1)+ Outros activos financeiros de justo valor

+17+191(1)–3713(1) através de resultados ................................. 0 0 0 0
152 (1)+1548(1)+158(1)+18+ Activos financeiros disponíveis para venda 0 0 0 0
+192+34 888(1)–35 221(1)–
–3531(1)–53 888(1)–3713(1)

13+150+158(1)+159(1)+ Aplicações em instituições de crédito .......... 241 692,50 0 241 692,50 231 342,88
+198(1)+3303+3310(1)+

+34 018(1)+3408(1)–350–
–3520–5210(1)–35 221(1)–

–3531(1)–5300–
–53 028(1)

14+151+1540+158(1)+ Crédito a clientes ......................................... 0 0 0 0
+190+3304+3305+

+3310(1)+34 008+340 108+
+34 880–3518–35 211–

–35 221–3531–370–3711–
–3712–5210(1)–53 018–

–530 208–53 880
156+158(1)+159(1)+22+ Investimentos detidos até à maturidade ....... 10 975,58 0 10 975,58 10 733,84
+3307+3310(1)+3402–
–355–3524–3713(1)–

–5210(1)–53 028(1)–5303
155+158(1)+159(1)+20+ Activos com acordo de recompra ................ 0 0 0 0
+3306+3310(1)+3408–
–354–3523–3713(1)–

–5210(1)–53 028(1)–5308(1)
21 Derivados de cobertura ................................. 0 0 0

25–3580–3713(1) Activos não correntes detidos para venda 0 0 0 0
26–3581(1)–360(1) Propriedades de investimento ...................... 0 0 0 0
27–3581(1)–360(1) Outros activos tangíveis ............................... 60 057,94 30 434,56 29 623,38 33 372,20

29–3582–3583–361 Activos intangíveis ...................................... 12 952,66 10 793,91 2 158,75 4 317,49
24–357–3713(1) Investimentos em filiais, associadas e em-

preendimentos conjuntos ......................... 0 0 0 0
300 Activos por impostos correntes .................. 0 0 0 0
301 Activos por impostos diferidos .................... 0 0 0 0
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(Em euros)

Exercícios

2006 2005

Código
das contas Valor antes

Provisões,
de provisões,

imparidade Valor líquido Valor líquido
imparidade

e amortizações
e amortizações

1 2 3=1-2

12+157+158(1)+159(1)+ Outros activos .............................................. 33 295,17 0 33 295,17 33 384,60
+198(1)+31+32+3302+
+3308+3310(1)+338+

+3408(1)+348(1)–
–3584–3525–371(1)+

+50(1)(2)–5210(1)–
–5304–5308(1)+

+54(1)(3)
................................................................. —————— —————— —————— ——————

Total do activo ................ 400 171,59 41 228,47 358 943,12 341 843,23

(Em euros)

Exercícios

Código

das contas 2006 2005

Passivo

38–3311(1)–3410+5200+ Recursos de bancos centrais ........................................................................... 0 0
+5211(1)+5318(1)

43(1) Passivos financeiros detidos para negociação .................................................... 0 0
43(1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .................. 0 0

39–3311(1)–3411+5201+ Recursos de outras instituições de crédito ..................................................... 0 0
+5211(1)+5318(1)

40+41–3311(1)–3412– Recursos de clientes e outros empréstimos .................................................... 0 0
–3413+5202+5203+

+5211(1)+5310+5311
42–3311(1)–3414+5204+ Responsabilidades representadas por títulos ..................................................... 0 0

+5211(1)+5312
46–3311(1)–3415+5205+ Passivos financeiros associados a activos transferidos .................................. 0 0

+5211(1)+5313
44 Derivados de cobertura ................................................................................... 0 0
45 Passivos não correntes detidos para venda .................................................... 0 0
47 Provisões ........................................................................................................ 0 0
490 Passivos por impostos correntes ................................................................... 0 1 700,17
491 Passivos por impostos diferidos ..................................................................... 0 0

481+/–489(1)–3311(1)– Instrumentos representativos de capital ........................................................... 0 0
–3416(1)+5206(1)+5211(1)+

+5314(1)
80+488+/–489(1)– Outros passivos subordinados ......................................................................... 0 0

–3311(1)–3416(1)+5206(1)+
+5211(1)+5314(1)

51–3311(1)–3417–3418+ Outros passivos .............................................................................................. 29 451,02 21 915,57
+50(1)(2)+5207+5208+

+5211(1)+528+538–5388+
+5318(1)+54(1)(3)

................................................................. —————— ——————
Total do passivo ..................................... 29 451,02 23 615,74

................................................................. —————— ——————

Capital
55 Capital ............................................................................................................. 375 000 375 000
602 Prémios de emissão ......................................................................................... 0 0
57 Outros instrumentos de capital ....................................................................... 0 0
–56 Acções próprias ............................................................................................... 0 0

58+59 Reservas de reavaliação ................................................................................... 0 0
60–602+61 Outras reservas e resultados transitados ............................................................. – 56 772,51 – 49 464,84

Resultado do exercício .................................................................................... 11 264,61 – 7 307,67
–63 Dividendos antecipados ................................................................................... 0 0

................................................................. —————— ——————
Total do capital ..................................... 329 492,10 318 227,49

................................................................. —————— ——————

Total do passivo + capital .................. 358 943,12 341 843,23

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

A Administração: Duarte Freitas do Amaral — João Brito e Cunha. — O Técnico Oficial de Contas, Tomé Fernandes Canelas.
3000214096
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BANCO MILLENNIUM BCP INVESTIMENTO, S. A. (*)

Avenida de José Malhoa, lote 1686, 1070-157 Lisboa

Capital social: € 75 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501451250.
CAE: 65120.

Balanço em 30 de Junho de 2006 e 2005
(Em milhares de euros)

2006 2005

Activo
Activo Imparidades Activo

—
Activo

bruto e amortizações líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 2 315 – 2 315 141
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 81 216 – 81 216 371 839
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 436 894 – 436 894 423 876
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ....... – – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 685 899 6 194 679 705 311 647
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 130 243 – 130 243 466 654
Crédito a clientes ............................................................................... 277 724 12 980 264 744 354 958
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. – – – –
Activos com acordo de recompra ...................................................... – – – –
Derivados de cobertura ....................................................................... 11 472 – 11 472 42 693
Activos não correntes detidos para venda ......................................... – – – –
Propriedades de investimento ............................................................ – – – –
Outros activos tangíveis ..................................................................... 13 320 11 697 1 623 1 911
Activos intangíveis ............................................................................ 707 591 116 113
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação .... 79 398 – 79 398 31 488
Activos por impostos correntes ........................................................ 6 708 – 6 708 4 948
Activos por impostos diferidos .......................................................... 13 526 – 13 526 17 452
Provisões técnicas de resseguro cedido .............................................. – – – –
Outros activos:

Devedores por seguro directo e resseguro .................................... – – – –
Outros ........................................................................................... 297 586 1 005 296 581 799 944

........................................................................................................... ––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Total do activo ............................ 2 037 008 32 467 2 004 541 2 827 664

(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... – –
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ 93 893 47 192
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................. – –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. 453 048 92 719
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ 9 263
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... 952 379 1 528 869
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. – –
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... 1 127 11 650
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ – –
Provisões .................................................................................................................................................... 14 574 17 254
Provisões técnicas ...................................................................................................................................... – –
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... 1 769 –
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. – 7 076
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... – –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... 18 183 18 150
Outros passivos:

Credores por seguro directo e resseguro ............................................................................................... – –
Outros ................................................................................................................................................... 286 516 908 056

................................................................. ––––––––––––– ––––––––––––––

Total do passivo ........................................................... 1 821 498 2 631 229
––––––––––––– ––––––––––––––

Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 75 000 75 000
Prémios de emissão .................................................................................................................................... – –
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. – –
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. ( 6 124) 1 815
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... 105 398 101 477
(Acções próprias) ....................................................................................................................................... – –
Resultado do exercício ............................................................................................................................... 8 769 18 143
(Dividendos antecipados) ........................................................................................................................... – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... – –

–––––––––– ––––––––––
Total do capital ............................................................ 183 043 196 435

–––––––––– ––––––––––
Total do passivo + capital ............................................ 2 004 541 2 827 664

..................................................................................................................................................................
(*) Actividade global.

17 de Agosto de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000214052
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO

SANTA MARIA DA FEIRA

GCC ANTAS — GESTÃO DE CENTROS
COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08393/031001; identificação de pessoa colectiva
n.º 506537188; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 14 a 17/040902.

Certifico que pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do fiscal único efectivo e do suplente, por
renúncia.

Data: 12 de Fevereiro de 2004.
Designação do fiscal único: efectivo — PriceWaterHouseCoopers

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com
sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por
José Pereira Alves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de Alfredo Keil, 257, A, 3.º, esquerdo, Porto; ou por António Bro-
chado Correia, casado, residente na Rua do Arquitecto Cassiano Bar-
bosa, 569, 2.º, direito, trás, Porto; suplente — Manuel Heleno Sis-
meiro, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do Campo
Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Porto.

Data: 31 de Março de 2004.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração, Fer-

nando António Simões Botas, por renúncia.
Data: 31 de Março de 2004.
Designação, em substituição, até ao final do mandato do vogal do

conselho de administração, Gabriel Manuel Sanz Mayoral, casado,
residente na Avenida de Aida, bloco 7, apt. 746, Estoril.

Data: 31 de Março de 2004.

Conferida, está conforme original.

23 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2010928113

BEJA

ODEMIRA

SÉRGIO NICOLAU — ACTIVIDADES
HORTOFRUTÍCOLAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 00774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/250902.

Certifico que foi constituída a sociedade supra mencionada, por
Sérgio Manuel Quintas Nicolau, casado, a qual se regerá pelo contrato
constante das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sérgio Nicolau — Actividades Hor-
tofrutícolas, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Monte
Novo, Alcaria, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: produção e comercialização de pro-
dutos hortícolas e frutícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por uma única
quota de igual valor do único sócio, Sérgio Manuel Quintas Nicolau.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado pelo único sócio.

2 — Fica desde já nomeado gerente o único sócio ora outorgante.
3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

4 — A gerência será remunerada ou não conforme for decidido pelo
único sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Disposição transitória

O gerente fica desde já autorizado a proceder a levantamentos do
capital depositado para ocorrer às despesas de constituição e instala-
ção da sociedade, bem como a iniciar a sua actividade e a celebrar
quaisquer negócios jurídicos antes do registo comercial, designadamente
a aquisição, aluguer ou locação financeira de bens móveis e imóveis
necessários à prossecução do seu objecto social, podendo também
contratar o fornecimento de bens e serviços.

Mais declarou, sob sua inteira responsabilidade que não é sócio de
outra sociedade unipessoal por quotas, que o capital social já se en-
contra depositado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Agência de
São Teotónio.

14 de Outubro de 2002. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001682247

BRAGA

BARCELOS

MANUFLEX — SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO
E TERRAPLENAGEM, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3866/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505331276; data
da apresentação: 672005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2007356228

FOGÕES ARAUJO, L.DA

Sede: Aldeia de Cima, Grimancelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4755;
identificação de pessoa colectiva n.º 506015556; data da apresen-
tação: 0172005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa Carvalho.
2007905051

JOAQUIM ALVES COSTA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sobreiro, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4273/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505610604; data
da apresentação: 11072005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2007190591
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FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São Miguel O Anjo, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 194/
680419; identificação de pessoa colectiva n.º 500115583; data da
apresentação: 04072005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

13 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007919052

BRAGA

MAQUISIS — MÁQUINAS E SISTEMAS
AUTOMÁTICOS, S. A.

Sede: Gandra, pavilhões 1 e 12, 4705-115, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula
n.º 502501111; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
051230; pasta n.º 3177.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a transformação da sociedade.

Data da deliberação: 23 de Agosto de 2005.
O pacto social fica com o seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de MAQUISIS — Máquinas e Sistemas
Automáticos, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Dr. Augusto César
Cerqueira Gomes, pavilhões 1 e 12, da freguesia de Ferreiros, do con-
celho de Braga.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local dentro do concelho ou concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto, a fabricação transformação e
reparação de maquinas, equipamentos e sistemas para os vários sec-
tores industriais, o comércio por grosso de máquinas e equipamentos
para os vários sectores da indústria.

2 — A sociedade poderá participar em sociedades com objecto di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro nos
diversos valores constantes da escrita social, é de quatrocentos mil
euros, dividido em seis quotas, sendo, uma de valor nominal de tre-
zentos e nove mil e seiscentos euros pertencente ao sócio António
de Deus Barbosa Ferreira, outra de valor nominal de cinquenta mil e
quatrocentos euros pertencente à sócia Aurora do Céu Antunes Soa-
res Ferreira, outra de valor nominal de dez mil euros pertencente ao
sócio António Fernandes Pereira Barbosa, uma de valor nominal de
dez mil euros pertencente à sócia Maria do Sameiro Barbosa Ferreira
Pereira, e uma de valor nominal de vinte mil euros pertencente em
comum e sem determinação de parte aos sócios José Henrique Lopes
Pereira, João Fernandes Pereira e Catarina Fernandes Pereira.

2 — Se a sociedade tiver necessidade e tal seja deliberado por una-
nimidade, em assembleia geral, aos sócios António de Deus Barbosa
Ferreira, Aurora do Céu Antunes Soares Ferreira, António Fernandes
Pereira Barbosa, Maria do Sameiro Barbosa Ferreira Pereira e José
Henrique Lopes Pereira, poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital, até ao montante de quinhentos mil euros, proporcio-
nais às quotas daqueles a quem sejam exigíveis, a entregar em prazo
não inferior a sessenta dias a contar da data da deliberação.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia geral
fixar.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será designada em assembleia geral.
2 — Compete aos gerentes, assegurar a gestão de todos os negócios

sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto social, para

o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo, nomea-
damente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens para o efeito;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades;
f) Deliberar sobre a contratação de empréstimos no mercado fi-

nanceiro nacional ou estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades
mutuantes;

g) Definir as políticas gerais de admissão e remuneração do pessoal
da sociedade;

h) Ajustar e celebrar contratos de locação financeira mobiliária ou
imobiliária, bem como qualquer outro contrato necessário à realiza-
ção do objecto social.

3 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
4 — Até deliberação em contrário da referida assembleia geral fica

desde já nomeado o gerente António de Deus Barbosa Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida
entre os sócios, a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo lugar fica
conferido o direito de preferência.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada, com
aviso de recepção, indicando a data da cessão, o nome do adquirente,
preço oferecido e condições de pagamento.

3 — Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverão os
sócios na mesma assembleia geral declarar se pretendem ou não usar
do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá deliberar a amortização da quota de qual-
quer sócio, nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) No caso de cessão não consentida;
c) Quando se trate de quota dada em garantia, arrestada, arrolada,

penhorada ou arrematada por quem não for sócio, ou por qualquer
outra forma sujeita a procedimento judicial que não seja o processo
de inventário, desde que, não haja oposição do seu titular ao arresto,
arrolamento, arrematação, penhora ou acção judicial, caso que a
amortização só terá lugar, se a final for julgada improcedente a opo-
sição;

d) No caso previsto no número dois do artigo sétimo deste contrato.
2 — A amortização será feita pelo valor da quota, determinada por

um balanço a elaborar para o efeito, a qual será paga em três presta-
ções trimestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

1 — No caso de morte de sócio, a sociedade continuará com o sócio
ou sócios sobreviventes, e os herdeiros do falecido, sendo mais do que
um, escolherão de entre eles uma pessoa singular que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

2 — Terminada a indivisão da quota com a sua adjudicação a um
ou mais sucessores do sócio falecido, a sociedade reserva-se o direito
de amortizá-la, comunicando tal mediada aos interessados, dentro do
prazo de trinta dias a contar da data que teve conhecimento da adju-
dicação.

3 — A contrapartida a pagar pela amortização será o valor da li-
quidação da quota, determinado nos termos do número dois do artigo
cento e cinco do Código das Sociedades Comerciais, com referencia
ao momento da deliberação, e poderá ser pago até seis prestações
semestrais, iguais e sucessivas, vencendo juros à taxa legal.

4 — O regime do presente artigo também se aplicará, com as de-
vidas adaptações, no caso de interdição, inabilitação e ausência de
qualquer sócio.

ARTIGO 8.º

1 — Dissolvida a sociedade, por acordo ou fundamento legal, a li-
quidação e partilha far-se-á da harmonia com o que for decidido por
unanimidade entre os sócios.

2 — No caso de não existir unanimidade, proceder-se-á à licitação
entre os sócios de todo o activo e passivo, sendo estes adjudicados
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àquele que oferecei maiores vantagens em preço, condições de paga-
mento e garantias.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 20 dias,
indicando sempre o assunto a tratar.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos distribuídos terão a aplicação que for deliberada
em assembleia geral por maiorias dos votos correspondentes ao capi-
tal social.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2012309356

VILA NOVA DE FAMALICÃO

LUPERFE — CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6599/020820; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/020820.

Certifico que Luís Miguel Pereira Gonçalves, casado com Olga
Cristina Correia Ferreira Gonçalves, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUPERFE — Construção, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Sapugal, freguesia de Fra-
delos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção de edifícios. Construção
de coberturas. Instalações especiais tais como instalação eléctrica, obras
de isolamento, instalação de canalizações e de climatização e outras
instalações. Actividades de acabamento tais como estucagem, monta-
gem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia, e outras actividades
de acabamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros, representado por uma única quota desse valor.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade ao sócio único, Luís Mi-
guel Pereira Gonçalves, que obrigará a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ único. Não é permitido ao sócio-gerente, obrigar a mesma em
assuntos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras
de favor, fianças e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

Pelo outorgante Luís Miguel Pereira Gonçalves é declarado que não
é sócio de outra sociedade unipessoal por quotas.

Conferi e está conforme.

30 de Setembro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2001283830

FARO

PORTIMÃO

J.  H.  R.  R. — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3133/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 507068815.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543424

PENTA STAR — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3559/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504905996.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006786601

UMAROCONSTROI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3731/
010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505009870.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009513126

TILSON & BARTON — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2637/
931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503079405.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003744347

UMAROCONSTROI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3731/
010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505009870.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2009543394

COMPALINC — LIMPEZA E CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3545/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504461290; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 26/050511.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
sendo a data da aprovação das contas 29 de Março de 2005.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787306
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AZUL INDIGO, PINTURAS E RESTAUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4579/
040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507069633.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo do Nascimento Vieira Cândido. 2007645009

LISBOA

AMADORA

SCOMEX — SOCIEDADE COMERCIAL, IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5922;
identificação de pessoa colectiva n.º 501973893; data do depósito:
08102002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 1000297252

CLÍNICA DE CIRURGIA DENTÁRIA DA VENDA NOVA
BATALHA & BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4705;
identificação de pessoa colectiva n.º 501418954; data do depósito:
27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

23 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 2009045572

RELOJOARIA CARLA — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9923;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690341; data do depósito:
18082004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 2007687780

METROCLEAN — SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 304;
identificação de pessoa colectiva n.º 506031730; data do depósito:
27072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

29 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda
Rodrigues. 2005205770

CASCAIS

DIVERLOPES EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 327
(Sintra); inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 29/
020211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração dos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º

Capital social

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma ao sócio Floriano Lopes Pedro e
outra à sócia Maria Isabel dos Santos Lopes.

Transmissão de quotas

ARTIGO 4.º

1 — A divisão e a cessão de quotas entre sócios são livremente
permitidas; a favor de terceiros dependem do consentimento da socie-
dade expresso em assembleia geral especialmente convocada para o
efeito.

2 — Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade primeiro e os
sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferência.

3 — O direito de preferência a que se refere o número anterior,
goza de eficácia real, nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

Amortização de quotas

ARTIGO 5.º

1 — É permitida a amortização de quotas da sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio nas condições ajustadas

entre si;
b) Em caso de falência do respectivo titular;
c) Em caso de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra

forma de apreensão ou venda judicial da quota;
d) Quando a quota for transmitida sem o prévio consentimento da

sociedade expresso em assembleia geral especialmente convocada para
o efeito.

2 — Nos casos previstos nas alíneas b), c), e d) do número ante-
rior, o valor a amortização será o valor nominal da quota.

3 — A amortização considera-se realizada após o pagamento ou
depósito do preço efectuado na Caixa Geral de Depósitos, seguido do
respectivo aviso ao interessado.

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, para apreciação do balanço e contas de exercício bem como de
quaisquer outros assuntos para que tenha sido convocada e ainda e
sempre, a pedido de qualquer gerente, mediante convocação por carta
registada, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antece-
dência de pelo menos 15 dias.

2 — É permitida a representação voluntária de sócio nas assem-
bleias gerais da sociedade, ainda que tais assembleias se efectuem sem
observância de formalidades prévias, mediante mandato para o efeito
conferido a qualquer pessoa singular.

3 — O mandato conferido nos termos deste número pode vigorar
por tempo indeterminado.

Gerência da sociedade

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 — A designação ou destituição dos gerentes, nos termos da alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 246.º e do n.º 2 do artigo 257.º dos Código
das Sociedades Comerciais, só pode ser deliberada em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito, por maioria de três quartos
dos votos correspondentes ao capital social.

3 — Compete aos gerentes eleitos exercerem os mais amplos po-
deres, representando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto
social que a lei ou o presente contrato não reservem à assembleia
geral e bem assim os actos tendentes à alienação de bens móveis su-
jeitos ou não a registo de que a sociedade seja proprietária.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

26 de Setembro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000152244
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SÁ VIANA & ASSOCIADOS — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 028
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504650050; núme-
ros e data das apresentações: 8503; 8504 e 8505/061004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2000680380

TIP TRAILERS PORTUGAL — ALUGUER DE VEÍCULOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 851
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505036053; número
e data da apresentação: 8415/290904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 2006720279

LUXEMBAL — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 776
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504205781; número
e data da apresentação: 7143/26072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000297429

CABOGRÁFICA — DUPLICAÇÃO DE IMPRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5288
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500435880; número
e data da apresentação: 8249/040923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete de
Rato Patrão de Sousa Freitas. 2007506246

O MOLEIRO DE S. MARCOS — CASAS DE PÃO
E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 266
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504317962; núme-
ro e data da apresentação: 7104/10082004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2007506203

ALEXANDRE & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1112
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500014680; núme-
ro e data da apresentação: 6993/05082004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004825111

RUBEN & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 322
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500236607; número
e data da apresentação: 7452/250804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto Reis
Silveira. 2004690410

BEBECADI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 656
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506675955; núme-
ro e data da apresentação: 8185/21092004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004791314

ALEXANDRE & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1112
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500014680; núme-
ro e data da apresentação: 6650/280704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003251162

LISBOA — 3.A SECÇÃO

ROVALINFOR, COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 893/051202; identificação de pessoa colectiva
n.º 507403703; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
43/051202.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a firma com a designação ROVALINFOR,
Comércio de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da

§ 2.º A sociedade tem a sua sede no Largo de D. Estefânia, 6-A,
caixa postal 133, freguesia de São Jorge de Arroios, no concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social compra, venda de electrodo-
mésticos, material de informática e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

§ 1.º A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
ela decidir.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

§ 3.º Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com o objecto
social que a sociedade está exercendo.

É sua sócia Vivian Spiazzi Pinho.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010616154

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CHIUMAR — SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 110/860516; identificação de pessoa colectiva n.º 501668578;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/020402.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para € 5000, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de dois
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Victor Manuel Rodrigues
e outra quota de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Emí-
lia Loução Ribeiro Matos Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010811950

LOURES

GASODUTO CAMPO MAIOR — LEIRIA — BRAGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 148;
identificação de pessoa colectiva n.º 503378801; inscrição n.º 15;
averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 12; inscrições n.os 16 e
17; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 12 e averbamento n.º 5 à ins-
crição n.º 12; números e data das apresentações: 26, 27 e
33/ 20020315.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2001, exarada
de fl. 39 a fl. 41 do livro n.º 526-L do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os artigos 2.º, n.º 1, 6.º, 11.º, n.º 1, 15.º, 17.º,
18.º, 19.º, n.º 2, e 20.º, eliminado o artigo 19.º e renumerados os ar-
tigos 20.º a 29.º, que passarão a ser os artigos 19.º a 28.º do contrato
social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Loures, na Estrada Nacional
n.º 116, Vila de Rei, freguesia de Bucelas, podendo o conselho de
administração deslocá-la para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 6.º

As acções representativas do capital social da sociedade serão no-
minativas e escriturais.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração é composto por um presidente e
dois ou quatro vogais, eleitos por um período de um ano, podendo ser
reeleitos uma ou mais vezes.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 15.º

O conselho de administração reúne normalmente uma vez por mês
e sempre que seja convocado pelo presidente, quer por sua iniciativa,
quer a pedido de qualquer dos administradores.

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deverá ser um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas.

2 — Com o fiscal único efectivo será eleito um suplente, também
revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

3 — O fiscal único efectivo e suplente serão eleitos para um ó
mandato de um ano, podendo ser reeleitos, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

O fiscal único tem a competência, os poderes e os deveres estabe-
lecidos na lei e nos presentes estatutos, competindo-lhe designada-
mente:

a) Examinar sempre que o julgue conveniente, a escrituração da
sociedade;

b) Acompanhar o funcionamento da sociedade e o cumprimento
das leis e dos estatutos que lhe são aplicáveis;

c) Assistir às reuniões do conselho de administração sempre que o
entenda conveniente;

d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, sempre
que o entenda conveniente;

e) Emitir parecer acerca do balanço, do inventário e das contas
anuais;

f) Levar à consideração do conselho de administração qualquer as-
sunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria
que lhe seja submetida por aquele órgão.

ARTIGO 19.º

1 — ...............................................................................................
2 — As assembleias gerais dos accionistas são convocadas sempre

que a lei o determine ou o conselho de administração e o fiscal único
entendam conveniente.

3 — ..............................................................................................
4 — ..............................................................................................

ARTIGO 21.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 — Os membros da mesa são eleitos para um mandato de um ano
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

Facto: cessação de funções de presidente do conselho de adminis-
tração de Luís Filipe da Costa Figueiredo Teixeira.

Causa: renúncia.
Data: 2 de Fevereiro de 2001.
Facto: actualização.
O administrador Pedro Carmona de Oliveira Ricardo assume as

funções de presidente do conselho de administração.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração

de Juan Manuel Llabrés Esteban.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Fevereiro de 2001.
Facto: nomeação de vogais do conselho de administração: Francis-

co Javier Alcaide Guindo, casado, Travesia Navaluenga, 22, Maja-
dakonda, Madrid; Carlos Manuel Sola Pereira da Mata, casado, Praça
de José Afonso, 10, 2.º, direito, Alfornelos, Amadora.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.
Data da cooptação: 15 de Fevereiro de 2001.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterado: 5.º
Capital: redenominado em € 26 881 216,27, reforçado com a

quantia de € 64 783,73, por incorporação de reservas legais, pelo que
passa para € 26 946 000, dividido em 5 389 200 acções com o valor
nominal de € 5 cada uma.



Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 5 de Setembro de 2006 (Parte Especial) 17 795

Facto: actualização.
Redução de mandato.
Período: 2001.
Facto: cessação de funções dos membros do conselho fiscal: João

Carlos Fevereiro Ferreira de Lima, Pedro Matos Silva, Garcia Júnior
& Pires Caiado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e Isabel
Maria Nazaré de Carvalho Figueira.

Causa: renúncias.
Datas: 11 de Julho de 2001, 11 de Julho de 2001 e 12 de Julho de

2001, respectivamente.

Certifico que forem depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000152565

RIBA E CASA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209060; data da entrega:
21072005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2002, 2003 e 2004 da sociedade em
epígrafe.

23 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009583850

ODIVELAS

LUSOQUINA — SOCIEDADE INDUSTRIAL
TRANSFORMAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 503486892; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/20051128.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Nomear gerente Filomena de Jesus Nobre Guerreiro Calvinho,

casada, residente na Rua do Poder Local, 2, 1-D, Pontinha, e de Se-
vero Igrejas Calvinho, casado, residente na Rua do Poder Local, 2,
1-D, Pontinha, Odivelas, por deliberação em 17 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009744250

VILA FRANCA DE XIRA

FACTORENE — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06282/030926; identificação de pessoa colectiva
n.º 506603512; data da apresentação: 030926.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositado
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2009969367

PORTO

MAIA

MAIADRINK — EXPLORAÇÃO MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 822/
20020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506161200.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe, res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2008485030

MARCO DE CANAVESES

OURIVESARIA REQUINTE, L.DA

(actualmente OURIVESARIA REQUINTE, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00420/880916; identificação de pessoa colectiva
n.º 502039957; número e data da apresentação: 05/20011207.

Certifico que pela inscrição n.º 4, foi registado o seguinte acto:
Unificação de quotas, aumento de capital, redenominação em eu-

ros e transformação de sociedade, sendo sócios Margarida Maria Silva
Moreira, divorciada, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Ourivesaria Requinte,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Vista Alegre, freguesia de Al-
pendorada e Matos, concelho de Marco de Canaveses, com duração
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro local, dentre do mesmo concelho, e abrir filiais
em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

ARTIGO 3.º

O seu objecte consiste no comércio a retalho de artigos de ouro,
prata e artesanato.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro e
outros valores é de cinco mil euros e pertence na sua totalidade à
sócia Margarida Maria Silva Moreira.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral é permitida a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por
lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada e
accionista de sociedades anónimas.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência será designada por decisão da única sócia.
2 — Fica, todavia, desde já, nomeada gerente a única sócia, Mar-

garida Maria Silva Moreira.
3 — A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, mediante a assinatura de um gerente.
4 — A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 — A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-

curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivas instrumentos.

ARTIGO 8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os lu-

cros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em as-
sembleia geral.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. — O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000038743
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QUINTA AVENIDA — APOSTAS MÚTUAS, TABACARIA
E PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

(actualmente QUINTA AVENIDA — APOSTAS MÚTUAS,
TABACARIA E PAPELARIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01301/20000326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504911783; números e data das apresentações: 05/20011203 e
07 e 08/20011119.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
da a cessação de funções de gerência de José Carlos Caria de Oliveira.

Causa: renúncia datada de 8 de Novembro de 2001.
Pela inscrição n.º 2 foi registado o aumento de capital e transfor-

mação de sociedade, sendo sócios José Carlos Caria de Oliveira, casa-
do em comunhão de adquiridos com Ana Paula Brites Pinto; Luís de
Sousa Pinto, casado em comunhão de adquiridos com Maria Helena
da Silva Pinto, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Quinta Avenida — Apostas
Mútuas, Tabacaria e Papelaria, L.da, com sede na Lamoso, freguesia
de Vila Boa do Bispo, concelho de Marco de Canaveses.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

O seu objecto consiste em agente de totoloto, totobolas, explora-
ção de bazar com venda de jornais e revistas.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de cinco mil euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Luís de Sousa Pinto.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

Conferida, está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. — O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000038741

SANTO TIRSO

C.  P. SANTOS — CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5237; identificação de pessoa colectiva n.º 505648776; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/20011024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma C. P. Santos — Construção Civil, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua do Professor Sampaio de Carvalho, 26,
1.º, esquerdo, da freguesia e concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Carlos Pacheco dos Santos.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, será nomeada em assembleia geral, porém fica desde já designa-
do gerente o actual sócio.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. — A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000119524

INJOALEX — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 6008/
20040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506766845; data
do depósito: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Luísa Manuel Ferreira
Guimarães. 2006209337

JOSÉ MANUEL MARTINS DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5530/
20020214, identificação de pessoa colectiva n.º 505919176; data
do depósito: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006196812

VILA DO CONDE

FISSURELLA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02566/991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504660896;
averbamento n.º 01 às inscrições n.os 1 e 5; números e data das
apresentações: 03, 06 e 07/020222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente de Cláudia da Silva Carvalho, por
renúncia em 22 de Novembro de 2001.

Alteração total do contrato em anexo:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FISSURELA — Mediação Imobi-
liária Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbanização Sopete, loja C,
rés-do-chão, poente, bloco 7, lote A, desta cidade de Vila do Conde.
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2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal de que
é titular a única sócia Maria Alice Lopes da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência, remunerada ou não conforme deliberação da as-
sembleia geral, bem como, a representação da sociedade, pertence à
única sócia Maria Alice Lopes da Silva, desde já designada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção da gerente
designada.

ARTIGO 6.º

1 — O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social, devendo tais negócios ou actos jurídicos constarem de docu-
mento escrito.

2 — Em tudo aquilo que não esteja especialmente regulado para
esta sociedade, aplicam-se, supletivamente, as normas que regem as
sociedades comerciais por quotas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizado foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Maio de 2002. — A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000084845

SANTARÉM

BENAVENTE

SOCIEDADE DE DESCASQUE DE ARROZ BOM
SUCESSO DE JOÃO BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 192/
840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501462180; número
e data da apresentação: D-9/030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

23 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001226187

FERNANDO & ARQUIMINO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1321/
020705; identificação de pessoa colectiva n.º P 506033376; ins-
crição n.º 1;número e data da apresentação: 5/020705.

Certifico que entre Fernando Jorge Fernandes da Silva, casado com
Isilda Maria de Jesus Raimundo, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua de António Tito, lote 22, Samora Correia, Benavente, Arqui-
mino Floriano Malagueiro Grazina, casado com Inácia Rosa Pinto
Gomes Grazina, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Ce-
sário Verde, lote 12, Samora Correia, Benavente, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fernando & Arquimino — Cons-
trução Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Tito, lote 22,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de construção civil,
empreitadas e subempreitadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de doze mil e quinhentos euros e encontra-se
integralmente realizado em numerário e corresponde à soma de duas
quotas iguais de seis mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo que reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Pelos sócios foi declarado que o capital social se encontra integral-
mente realizado em numerário.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001555334

MANIA BRASIL — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1531/
040617; identificação de pessoa colectiva n.º 506969940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 09 e 10/040913.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento à
inscrição acima referido:

1.º Cessação das funções de gerente de Eugénia Maria Tavares
Coutinho, por renúncia em 6 de Agosto de 2004.

2.º Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial de pacto.
Alteração do artigo 4.º, n.os 2 e 3 (forma de obrigar e gerência),

que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — ...............................................................................................
2 — A sociedade obriga-se com à assinatura de um gerente.
3 — Fica desde já nomeado gerente Acir Pires Tezzari.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228120

WORK FOR BUSINESS — DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1395/
030228; identificação de pessoa colectiva n.º P 506354890; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/030228.

Certifico que entre José António Pereira Quintino; divorciado,
residente na Rua Principal, n.º 59, Paredes, Santo Estêvão, Alenquer,
Sérgio Romão Soares da Silva Marques, solteiro, maior, residente na
Rua do Almirante Cândido dos Reis, 99, 1.º, esquerdo, Vila Franca de
Xira, e Paulo Jorge Grilo Cardoso Amaral, casado com Ana Teresa da
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Silva Graça Amaral, na separação de bens, residente no Casal dos
Amarelos, Porto da Luz, Alenquer, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Work For Business — Di-
vulgação de Produtos Financeiros, L.da, vai ter a sua sede social na
Avenida do Século, 23, loja 4, na vila e freguesia de Samora Correia,
concelho de Benavente.

§ 1.º A sede da sociedade poderá ser transferida por mera delibera-
ção da gerência para qualquer outro local no concelho de Benavente
ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de:
1) A gerência e representação comercial;
2) Actividades promocionais de divulgação bancária relativa a pro-

dutos bancários e financeiros como crédito a Habitação, contas pou-
pança e depósitos a prazo dentro dos limites permitidos na lei e sem
exercício das actividades exclusivas das instituições de créditos ou
sociedades financeiras;

3) Consultoria estratégica e de investimento dentro dos limites
permitidos por lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de mil seis-
centos e cinquenta euros pertencente ao sócio José António Pereira
Quintino, uma de mil seiscentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio Sérgio Romão Soares da Silva Marques, e uma de mil e setecen-
tos euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Grilo Cardoso Amaral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, compete aos sócios José António Pereira
Quintino, Sérgio Romão Soares da Silva Marques e Paulo Jorge Grilo
Cardoso Amaral, que desde já ficam nomeados gerentes, ou a quem
posteriormente venha a ser nomeado em assembleia geral, dispensa-
dos de caução e com ou sem remuneração conforme vier a ser delibe-
rado na mesma assembleia.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade que tem direito
de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio, mas continuará com um dos herdeiros do falecido
mandatado pelos outros ou com um representante do interdito ou
inabilitado.

ARTIGO 7.º

Além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar quo-
tas e também adquiri-las ou fazê-las adquirir nas seguintes hipóteses:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outro mo-

tivo sujeita a venda ou apreensão judicial;
c) Por falência ou insolvência do sócio titular;
d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente a

vida da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens, a quota
fique a pertencer a cônjuge que não seja sócio.

Disposição transitória

Nos termos e para os efeitos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b) do
Código das Sociedades Comerciais, os sócios autorizam os gerentes a
proceder a levantamentos do capital depositado na conta aberta em
nome da sociedade junto do Deutsche Bank, em 5 de Dezembro de
2002, na dependência de Lisboa, afim de suportar as despesas de cons-
tituição e registos e outras inerentes ao começo da actividade.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001555547

MARIAH SCHIAPPA — DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1691/
050916; identificação de pessoa colectiva n.º P 507313739; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/050916.

Certifico que entre Artur Francisco Guedes Schiappa de Carvalho,
casado com Maria Aparecida da Silva Schiappa, na separação de bens,
residente na Urbanização de Belo Jardim, casa C-9, Samora Correia,
Benavente, e Maria Aparecida da Silva Schiappa, casada e residente
com o anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mariah Schiappa — Decoração, L.da,
tem a sua sede na Urbanização de Belo Jardim, casa C-9, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação de gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social decoração de ambientes. Im-
portação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
mil euros, pertencente ao sócio Artur Francisco Guedes Schiappa de
Carvalho e uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente à
sócia Maria Aparecida da Silva Schiappa.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Maria Aparecida da
Silva Schiappa.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu
titular.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, urna ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318553

VETROMAR — VIDRO DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1695/
050928; identificação de pessoa colectiva n.º P 507349121; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050928.
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Certifico que entre Artur Francisco Guedes Schiappa de Carvalho,
casado com Maria Aparecida da Silva Schiappa, na separação de bens,
residente na Urbanização de Belo Jardim, casa C-9, Samora Correia,
Benavente, e Maria Aparecida da Silva Schiappa, casada e residente
com o anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VETROMAR, Vidro de
Embalagem, L.da, tem a sua sede na Urbanização Belo Jardim, casa
C-9, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social comércio e distribuição de pro-
dutos de embalagens de vidro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
mil euros, pertencente ao sócio Artur Francisco Guedes Schiappa de
Carvalho e uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente à
sócia Maria Aparecida da Silva Schiappa.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Maria Aparecida da
Silva Schiappa.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

l — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

Conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001318570

PSM — PNEUS, SERVIÇOS E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1400/
030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506498360; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/030318.

Certifico que entre Mário Jorge Heitor Júlio, casado com Natália
Maria Coelho Gomes Júlio sob o regime da comunhão de adquiridos,

residente no Bairro da Calçada dos Mestres, Rua 7, 10, Lisboa, e
Patrícia Alexandra Matos Felício, solteira, maior, residente na Rua
de D. Vasco, 17, 2.º, esquerdo, Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PSM — Pneus, Serviços e
Mecânica, L.da, e terá a sua sede na Avenida de Egas Moniz, freguesia
de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas e locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio, reparação e assistência a
viaturas automóveis, pneus e prestação dos serviços inerentes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e encontra-se dividi-
do em duas quotas: uma, no valor nominal de vinte e cinco mil euros,
pertencente ao sócio Mário Jorge Heitor Júlio, e a outra, no valor
nominal de vinte e cinco mil euros, pertencente à sócia Patrícia Ale-
xandra Matos Felício.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até dez vezes o montante do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não
o conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios
e não sócios, ficando desde já nomeada gerente a sócia Patrícia Ale-
xandra Matos Felício.

2 — Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura
de um gerente.

3 — É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designada-
mente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios é livre
mas a não sócios, depende do consentimento da sociedade, gozando
os sócios em segundo lugar e a sociedade em primeiro lugar, do direi-
to de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amortizar
qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada arrolada ou penhorada, ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da soci-

edade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 — Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na assem-
bleia que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, com ou sem juros, conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir outra forma, são
convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229950
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CARTAXO

SIGIRIA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01382/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504161610; número
e data do depósito: 168/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

22 de Dezembro de 2005. — O Conservador, Serafim Froufe.
2006654578

OURÉM

EUROPA CENTRO — ARTIGOS RELIGIOSOS
E REGIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 502140054.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Diná César de Bastos.
2006965557

SETÚBAL

ALMADA

J.  M.  PANCADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09608/
990319; data do depósito: 22082002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

22 de Setembro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000296903

VERÍSSIMO & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9417/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504296485; data do
depósito: 23072003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

22 de Setembro de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009370554

GERARDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09514/
120199; identificação de pessoa colectiva n.º 504714643; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 08/19102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento do capital, com redenominação no valor de 2410$
(12 021 euros); subscrito pelos sócios Luís Filipe Rodrigues Gerardo,
casado com Maria Clara Correia da Mota Gerardo, na comunhão ge-
ral, e Etelvina Lourenço Marques, solteira, maior; tendo havido, em
consequência, alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º, que passa a
ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das duas quotas iguais, no valor no-

minal de 2500 euros cada, pertencente aos sócios Etelvina Lourenço
Marques e Luís Filipe Rodrigues Marques.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 3000214663

J. & FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9390/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504567683; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/15102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento do capital, com redenominação no valor de 602 410$
(3004,81 euros); subscrito pelos sócios Armando Farinha e Maria
Idalina de Jesus Farinha, casados na comunhão de adquiridos; tendo
havido, em consequência, alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armando
Farinha e Maria Idalina de Jesus Luís Farinha.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 3000214662

SUSIMOBILIÁRIA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9246;
identificação de pessoa colectiva n.º 974607380; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 10/260598.

Certifico que entre Susana Maria Costa da Silva e Armindo Dioní-
sio da Silva foi constituída a sociedade supra-referida, cujo estatuto é
o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SUSIMOBILIÁRIA — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem sede na Estrada Nacional n.º 377, Vivenda Silva,
Quintinha, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo deliberar abrir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação,
em qualquer zona do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades mesmo
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de um milhão de escudos, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e está dividido em duas quo-
tas iguais do valor nominal de quinhentos mil escudos cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Susana Maria Costa da Silva e
Armindo Dionísio da Silva.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de dez milhões de escudos.
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ARTIGO 7.º

Os sócios poderão realizar suprimentos nos termos em que vierem
a ser acordados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo ou fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

3 — É proibido à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, abonações,
avales ou compromissos de valor.

4 — A assembleia geral poderá designar outro ou outros gerentes.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 — A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consenti-

mento da sociedade ficando, neste caso, atribuída a esta em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 11.º

A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quota nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio;
c) Quando sobre a quota impenda qualquer ónus voluntariamente

constituído pelo sócio;
d) Em caso de penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outra

forma de apreensão judicial;
e) Quando por motivo de partilha ou qualquer outro a quota não

seja adjudicada por inteiro ao seu titular.
2 — O valor da amortização será aquele que for apurado no último

balanço anual aprovado e será paga em seis prestações semestrais iguais
e sucessivas.

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
P. G. Santos. 3000214657

SEM LIMITES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8275;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/270598.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Cessação de funções do sócio gerente Fernando Maria Mon-

teiro Ribeiro Mendes, por renúncia à gerência em 7 de Março de 1998.

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
P. G. Santos. 3000214656

TAGIFAR — MEDICAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5012;
identificação de pessoa colectiva n.º 501969900; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 4/980527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Março de 1995.

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
P. G. Santos. 3000214655

GALVÃO & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5488;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223014; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/980529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1993.

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
P. G. Santos. 3000214654

MARKETINGESTE — GESTÃO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06040/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502667966; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/03102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento do capital, com redenominação no valor de 602 410$
(3004, 81 euros); subscrito pelos sócios Jack Manuel Rebelo Maria de
Fátima Rendeiro Costeira, casados na comunhão de adquiridos, tendo
havido, em consequência, alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Jack Manuel Rebelo e Maria de Fátima Rendeiro Costeira.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2006. — Pela Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 3000214645

SANTIAGO DO CACÉM

MATOS, MATOS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01326/040105; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506796752; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/20040105.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Paulo Jorge dos Santos Matos, casado com Ana Paula
Ferreira Mesquita Caldeira Matos, na comunhão de adquiridos, Ave-
nida de Manuel da Fonseca, 21, 1.º, A, Vila Nova de Santo André,
Santiago do Cacém; Mário Miguel dos Santos de Matos, solteiro, maior,
Avenida de Manuel da Fonseca, 5, 3.º, direito, Vila Nova de Santo
André, Santiago do Cacém; Lino Gonçalo Pereira Mendes, casado com
Sofia da Conceição Mendes Pereira„ na comunhão de adquiridos, Bairro
Pôr do Sol, bloco 5-C, 378, Vila Nova de Santo André, Santiago do
Cacém, por escritura de 5 de Janeiro de 2004, fl. 77, do livro n.º 215,
do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal que se rege pelos
artigos seguintes, assim como o relatório do revisor oficial de contas.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Matos, Matos & Mendes, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro Atalaia Sul, bloco 12-A,

loja 1, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, concelho
de Santiago do Cacém.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda e assistência de equipa-
mento informático.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e em
espécie, é de trinta mil euros e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de vinte e um mil euros, realizada em dinheiro
e em espécie, pertencente ao sócio Paulo Jorge dos Santos Matos; e
duas iguais do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, ambas
realizadas em dinheiro, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário
Miguel dos Santos de Matos e Lino Gonçalo Pereira Mendes.
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A quota realizada pelo sócio Paulo Jorge dos Santos Matos está
integralmente realizada mediante a entrada da quantia de trezentos e
oitenta e quatro euros em dinheiro e a transferência para a sociedade
dos bens, no valor global de vinte mil seiscentos e dezasseis euros,
que a seguir se identificam:

a) Conjunto de três programas de software Winmax de gestão, ao
qual foi atribuído o valor de mil duzentos e noventa e seis euros;

b) Diverso mobiliário para escritório e armazém, ao qual foi atri-
buído o valor de mil novecentos e setenta e quatro euros;

c) Diversos expositores e vitrines, aos quais foi atribuído o valor
de duzentos e dez euros;

d) Diverso equipamento electrónico para oficina, ao qual foi atri-
buído o valor de três mil e cinquenta e dois euros;

e) Aparelho de ar condicionado para oficina, ao qual foi atribuído
o valor de mil e novecentos euros;

f) Aspirador para oficina, ao qual foi atribuído o valor de cento e
trinta e sete euros;

g) Conjunto de três monitores Samtron, ao qual foi atribuído o
valor de quinhentos e noventa e quatro euros;

h) Computador Surf, ao qual foi atribuído o valor de quatrocentos
e dezassete euros;

i) Conjunto de dois computadores Surf, ao qual foi atribuído o va-
lor de mil e doze euros;

j) Impressora HP Ofice Jet PSC950 e impressora HP Laser Jet 1200,
às quais foi atribuído o valor de trezentos e setenta e dois euros;

l) Veículo automóvel comercial ligeiro marca Hyundai, modelo
H 100, matrícula 77-78-IS, ao qual foi atribuído o valor de três mil
setecentos e quarenta euros;

m) Prateleira com corrediça, à qual foi atribuído o valor de trezen-
tos e quarenta e cinco euros;

n) Estante de paletização, à qual foi atribuído o valor de seiscentos
e trinta e três euros;

o) Central telefónica, à qual foi atribuído o valor de trezentos e
oito euros;

p) Software diverso, ao qual foi atribuído o valor de duzentos e
quarenta e cinco euros;

q) Diversos expositores e cadeiras, aos quais foram atribuído o valor
de duzentos e trinta e sete euros;

r) Software antivírus Macfee, ao qual foi atribuído o valor de cento
e noventa e oito euros;

s) Impressora Samsung SXC 4216, à qual foi atribuído o valor de
quatrocentos e quarenta e seis euros;

t) Veículo automóvel comercial ligeiro marca Renault, modelo
Kangoo, matrícula 53-83-JR, ao qual foi atribuído o valor de três mil
e quinhentos euros, conforme tudo consta do relatório do revisor
oficial de contas, documento que adiante de arquiva.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente Paulo
Jorge dos Santos Matos.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre ó direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e,
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

 Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Relatório da sociedade de revisores oficiais de contas
nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades

Comerciais

Aos sócios da sociedade Matos, Matos & Mendes, L.da
Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
por Paulo Jorge dos Santos Matos, portador do bilhete de identidade
n.º 9580248 emitido em 9 de Março de 2000 por Setúbal, número de
identificação fiscal 199220980, casado no regime de comunhão de
adquiridos com Ana Paula Ferreira Mesquita Caldeira Matos, de bens
no valor de 20 616 euros e dinheiro no montante de 384 euros, para
realização total da quota de 21 000 euros por si subscrita no capital
da sociedade Matos, Matos & Mendes, L.da, com o capital social de
30 000 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

2.1 — Conjunto de três programas de software Winmax de gestão —
1296 euros.

2.2 — Diverso mobiliário para escritório e armazém — 1974 euros.
2.3 — Diversos expositores e vitrines — 210 euros.
2.4 — Diverso equipamento electrónico para oficina — 3 052 euros.
2.5 — Aparelho de ar condicionado para oficina — 1900 euros.
2.6 — Aspirador para oficina — 137 euros.
2.7 — Conjunto de três monitores Samtron — 594 euros.
2.8 — Computador Surf — 417 euros.
2.9 — Conjunto de dois computadores Surf — 1012 euros.
2.10 — Impressora HP Ofice Jet PSC950 + Impressora HP Laser

Jet 1 200372 euros.
2.11 — Veículo automóvel ligeiro Hyunday H 100 77-78-IS — 3740

euros.
2.12 — Prateleira com corrediça — 345 euros.
2.12 — Estante de paletização — 633 euros.
2.13 — Central telefónica — 308 euros.
2.14 — Software diverso — 245 euros.
2.15 — Diversos expositores e cadeiras — 237 euros.
2.16 — Software antivírus Macfee — 198 euros.
2.17 — Impressora Samsung SXC4216 — 446 euros.
2.18 — Veículo comercial ligeiro 53-83-JR — 3500 euros.
3 — Os bens foram por nós avaliados em 20 616 euros, de acordo

com os critérios de avaliação a seguir indicados:
3.1 — Os bens constantes dos items 2.1 a 2.17 inclusive, foram

avaliados pelos valores contabilísticos, deduzidos dos montantes das
amortizações acumuladas.

3.2 — O bem referido no item 2.18 foi avaliado ao preço actual
do mercado para uma viatura usada.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão /Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto,
o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
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b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus ou encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor de 20 616 euros que acrescido de 384
euros a realizar em dinheiro, atingem o valor da quota atribuída ao
sócio que efectua tal entrada.

Setúbal, 9 de Dezembro de 2003.
Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, SROC 162
Representada por Reinaldo M. R. Soares.

Conferi, está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006298550

ESTRADINHA & PINTO, L.DA

Sede: Rua de Luísa Maria, 11 e 13, Ermidas-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00232/790414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500812691; averbamento n.º 01 às inscrições n.os 9 e 11; nú-
meros e data das apresentações: 50 e 51/960411.

Certifico que foram efectuados os registos acima referidos, que se
extractam:

Cessação de funções do gerente Manuel Matias Pereira, por renún-
cia, em 19 de Janeiro de 1996.

Foi inscrita a alteração total do contrato de sociedade, reforço do
capital social e unificação de quotas, sendo o reforço de quinze mi-
lhões de escudos, realizado do seguinte modo: catorze milhões de es-
cudos pela conversão em capital de prestações suplementares de igual
montante, e um milhão de escudos em dinheiro, subscrito inteiramente
pelo sócio Manuel Pereira Estradinha, tendo em consequência o arti-
go 3.º do respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte
redacção:

O capital social é de dezoito milhões de escudos, que corresponde
à soma das quotas dos sócios, que são Manuel Pereira Estradinha, casado
com Maria Amélia Barradas Pereira Estradinha, no regime da comu-
nhão geral, uma quota de dezassete milhões de escudos; Maria Isabel
Barradas Pereira Estradinha de Castro Gomes, casada com José Ma-
nuel Castro Gomes, no regime da comunhão de adquiridos, uma quota
de um milhão de escudos.

Foram também alterados os artigos 1.º, n.os 1 e 2; 2.º; 3.º; 4.º,
alíneas a), b), c) e d); 5.º; 6.º, n.os 1, 2 e 3; 7.º, n.os 1, 2 e 3; 8.º; 9.º;
10.º e 11.º

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estradinha & Pinto, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Luísa Maria, 11 e 13, freguesia de Ermidas-Sado,
concelho de Santiago do Cacém.

2 — A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local,
mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de obras de carpintaria, carro-
çarias, reboques semi-reboques e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo é de dezoito milhões escudos, sendo representado
por duas quotas assim distribuídas: uma de dezassete milhões de escu-
dos pertencente ao sócio Manuel Pereira Estradinha; outra de um
milhão de escudos pertencente à sócia Maria Isabel Barradas Pereira
Estradinha de Castro Gomes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sempre
que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado, falido, insolvente, interdito ou

inabilitado por sentença judicial transitada em julgado ou, sendo pes-
soa colectiva, ter sido dissolvido.

c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação judicial e o sócio seu titular não obte-
nha o levantamento dessas providências cautelares ou a desoneração
da quota até ao momento da deliberação;

d) Infracção às normas legais ou estatutárias que regem a cessão de
quotas.

ARTIGO 5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último ba-
lanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de dois gerentes.
2 — São gerentes os sócios Manuel Pereira Estradinha e Maria

Isabel Barradas Pereira Estradinha de Castro Gomes.
3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer gerente.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial é livre, entre os sócios,
seus descendentes e respectivos conjugues, dependendo do consenti-
mento da sociedade a cessão a estranhos.

2 — No caso da cessão a estranhos a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

3 — Ter-se-á por autorizada a cessão quando o pedido de consen-
timento não obtiver resposta no prazo de 30 dias a contar da sua
recepção.

ARTIGO 8.º

Na hipótese de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se
dissolve, continuando com as sócios sobrevivos e o herdeiro ou her-
deiros do falecido, se estes pretenderem continuar na sociedade.

Se o herdeiro ou herdeiros não desejarem continuar na sociedade,
esta amortizará a quota do sócio falecido.

ARTIGO 9.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas pres-
tações suplementares até ao montante máximo igual ao capital social
que tiver à data em que as prestações forem exigidas, excepto se os
sócios deliberarem, também por unanimidade ultrapassar este valor
nas condições a definir em assembleia geral, convocada para o efeito.

ARTIGO 11.º

É vedado aos sócios darem em penhor ou por qualquer forma one-
rarem as suas quotas, sem autorização da sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Maio de 1996. — A Conservadora, Júlia Maria Louro Batista
Fradinho Salavisa Beirão. 1000252296

TRANSPORTES IDEAL DE SANTO ANDRÉ, L.DA

Sede: Bairro Horizonte, 54, Vila Nova de Santo André

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00301/840215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501418121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2004, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 31
de Março de 2005, com a entrada n.º 01.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010344359

SEIXAL

J. M. VENTURA — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4190/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503821250.
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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 de
exercício de 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Escriturária Superior, Paula Gil.
2007797674

SETÚBAL

SETUVEGA — REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5404/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504643231; inscri-
ção n.º 05; números e data das apresentações: 12 e 13/20010330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração total do contrato.
Termos da alteração.
Administração: composta por um, três ou cinco membros.
Fiscalização: confiada a um fiscal único ou em alternativa a cargo

de um conselho.
Forma de obrigar:
a) Pela intervenção ou assinatura, isoladamente, do administrador

único;
b) Em caso de administração plural, pela intervenção ou assinatura

conjunta de dois administradores;
c) Pela intervenção ou assinatura conjunta de um administrador e

de um procurador, dentro dos limites da procuração;
d) Pela intervenção ou assinatura conjunta de dois procuradores,

dentro dos limites da procuração.
Membros do conselho de administração e fiscal único designados,

em 16 de Março de 2001.
Administradores: presidente — Pedro Cabral Posser Villar, casado,

Herdade do Monte Novo, Pinhal Novo; vogais — Frederico Mendes
de Almeida Bobone, casado, Travessa de D. Vasco, 35, 3.º, direito,
Lisboa; e João Paulo Baptista Ferreira, casado, Avenida de Tomás
Ribeiro, 75, 2.º, C, Carnaxide.

Fiscal único: A. P. Malheiro Veloso & Associados, SROC, Rua de
Melo e Sousa, 395, 4.º, A, Lisboa, representada por António Pedro
Oliveira Malheiro Veloso, divorciado, Rua de Melo e Sousa, 395, 4.º,
A, Lisboa; suplente — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associa-
dos, SROC, Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, representada
por Amável Alberto Freixo Calhau, casado, Rua da Artilharia Um,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: completar o quadriénio de 1999/2002.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214666

BRISA-MAR — PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5149/
990309; identificação de pessoa colectiva n.º 501417486; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 118/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do
contrato.

Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, em dinheiro,
pela sócia Maria Aurora Botelho Martins Fernandes.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes à sócia Maria Aurora Botelho
Martins Fernandes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2006. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 3000214637

MARGEM DUM SONHO — ACTIVIDADES
DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5116/
990210.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

14 de Junho de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 3000214634

LISHUILA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5345/
990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504500660; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/990830.

Certifico que:
1 — Carlos Henrique Vozone Damião, divorciado, Avenida da Ci-

dade de Luanda, lote 183, 4.º, A, Lisboa;
2 — Custódio Manuel Lagarticha Nicha, casado com Adelina Alice

Jarretas Nicha, na comunhão de adquiridos, Praceta do Dr. José Ro-
mão Santos Ferro, 27, 3.º, C, Setúbal;

3 — João Carlos Oliveira Vozone Damião, solteiro, maior, Rua da
Cidade da Horta, 34, 1.º, esquerdo, Lisboa, constituíram a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LISHUILA — Comércio
Internacional, L.da, pessoa colectiva número P 504500660, (provi-
sório) que vai ter a sua sede na Estrada de Vale da Rosa, 137, na
freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

2 — Por simples deliberarão da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais, sucursais ou outras formas
de representação.

ARTIGO 2.º

É seu objecto: comércio, importarão e exportação de equipamen-
tos e materiais de construção, equipamentos industriais, produtos ali-
mentares, têxteis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão e duzentos mil escudos, e corresponde à soma de três quotas,
uma do valor nominal de quatrocentos e oitenta mil escudos perten-
cente ao sócio Carlos Henrique Vozone Damião, outra no valor no-
minal de trezentos e sessenta mil escudos, pertencente ao sócio Cus-
tódio Manuel Largarticha Nicha, e outra do valor nominal de trezentos
e sessenta mil escudos, pertencente ao sócio João Carlos Oliveira
Vozone Damião

2. — Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o ca-
pital, poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao montan-
te de vinte milhões de escudos, e restituídas, quando for permitido.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Carlos Henrique Vozone Damião e Custódio Manuel Lagarticha Ni-
cha.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, entre sócios, é livremente permitida, a cessão
a estranhos, porém, fica dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devolverá
aos sócios não cedentes, se aquela, dele, não quiser usar.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de subsistirá bom os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre que, a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, sendo a amortização realizada no pra-
zo de 90 dias contados a partir do facto que a determina e pelo valor
que lhe for atribuído no balanço especial, elaborado para o efeito.

ARTIGO 9.º

A gerência, fica, desde já, autorizada a efectuar levantamentos, da
conta, em nome da sociedade, para liquidação das despesas de consti-
tuição e registo, para aquisição de mercadorias e bens, do giro comer-
cial, e, ainda a partir desta data, a celebrar, quaisquer negócios jurídi-
cos, por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas os sócios, com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214633

TECNICALADO II — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5366/
990920; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
990920.

Certifico que:
1 — António Mateus Calado, casado com Maria da Piedade Rodri-

gues Calado, a comunhão de adquiridos, Rua das Papoilas, lote 138,
Jardim de Aires, Aires, Palmela.

2 — Maria da Piedade Rodrigues Calado.
3 — Carla Cristina Rodrigues Calado, solteira, maior, Rua das Pa-

poilas, lote 138, Jardim de Aires, Aires, Palmela, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TECNICALADO II — Comércio de
Equipamentos de Hotelaria, L.da, com sede, na Estrada dos Ciprestes,
141, A, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade e comércio de equipamentos e artigos de
hotelaria, escritório e aparelhos de climatização; sua reparação e as-
sistência técnica; serviços prestados. Importação e exportação de
grande variedade de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e cinco cêntimos a que corresponde o valor de dois mi-
lhões de escudos, encontra-se realizado na sua totalidade, pela soma
das seguintes quotas: uma de um milhão de escudos subscrita em di-
nheiro pelo sócio António Mateus Calado; outra no valor de seiscen-
tos mil escudos subscrita em dinheiro pela sócia Maria da Piedade
Rodrigues Calado, e outra no valor de quatrocentos mil escudos subs-
crita em dinheiro pela sócia Carla Cristina Rodrigues Calado.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a intervenção do sócio António Mateus Calado ou da sócia
Maria da Piedade Rodrigues Calado.

A sócia gerente Carla Cristina Rodrigues Calado só intervém em
conjunto com qualquer um dos outros sócios.

3 — Os gerentes deverão reunir pelo menos, uma vez por mês para
tratar de quaisquer assuntos de interesse da sociedade.

ARTIGO 5.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais, designada-
mente fianças, avales e outros actos de favor semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas ou parte de quotas entre sócios é livre, mas a
cedência a estranhos depende do consentimento expresso da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade tem a faculdade de amortizar a quota de, qualquer
sócio se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamento,
arrematação ou adjudicações judiciais.

2 — A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer sócio,
mediante o acordo deste, ou no caso de incumprimento de disposto
no artigo 6.º, nos termos e condições estabelecidos em deliberação de
assembleia geral.

3 — A amortização prevista no número antecedente considerar-
-se-á efectuada logo que tomada a respectiva deliberação em assem-
bleia geral, e o respectivo valor, que será o apurado no último balan-
ço aprovado à data da amortização, deverá ser pago em vinte e quatro
prestações mensais sucessivas incidindo sobre a importância que em
cada momento se encontrar em dívida juros à taxa máxima legal-
mente consentida para empréstimos com garantia real.

ARTIGO 8.º

1 — Os sócios poderão deliberar em assembleia geral, sempre que a
situação patrimonial e financeira da sociedade o justifique, a realiza-
ção de prestações suplementares até ao montante máximo de dez
milhões de escudos.

2 — As prestações suplementares de capital serão obrigatórias para
todos os sócios, em partes proporcionais à participação que cada um
detiver no capital social.

3 — As prestações suplementares não vencem juros.
4 — A deliberação da exigibilidade de prestações suplementares de

capital aos sócios fixará o montante tornado exigível em cada caso,
e o prazo para realização da prestação.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija ou-
tras formalidades são convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios com antecedência não inferior a 15 dias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por pessoas estranhas à sociedade.

3 — As deliberações sociais dos sócios serão sempre tomadas por
maioria qualificada de três quartos dos votos correspondentes ao ca-
pital social.

ARTIGO 10.º

1 — O ano social é o civil.
2 — Os lucros apurados, depois de deduzidos 5 %, pelo menos, para

a reserva legal, sempre que este fundo não se encontre suficiente-
mente integrado, nos lermos legais, terão o destino que for deliberado
em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214632

CACF — CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6240/
20010730; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02;
números e data das apresentações: 09 e 10/20020121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de Luís Filipe Valente Rodrigues de Almeida e
Luís Filipe Aleluia Machado da Costa, em 31 de Dezembro de 2001,
por renúncia.

Designação de gerente, efectuada em 31 de Dezembro de 2001:
Teresa Cristina Santana Dias da Costa, casada, Rua de António Ma-
nuel Gamito, 21, 4.º, direito, Setúbal.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 1000296590
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TRANSPORTES FARIAS CENTEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5348/
990901; identificação de pessoa colectiva n.º 501639900; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 06/990901.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Farias Centeio, L.da, com
sede na Rua da Cidade de Leiria, 1, cave 2, freguesia de São Julião,
concelho de Setúbal.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214629

LOUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5371/
990928; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 10/
990928.

Certifico que:
1 — Vítor Manuel Gonçalves Loução, casado com Maria Fernanda

Aleixo dos Santos Loução, na comunhão de adquiridos, Estrada do
Alentejo, 4, 2.º, esquerdo, Setúbal;

2 — Maria Fernanda Aleixo dos Santos Loução, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Loução, L.da, tem a sua sede na
Avenida de Bento de Jesus Caraça, 138, freguesia de São Sebastião,
concelho de Setúbal.

2 — A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pastelaria, padaria e
restauração.

3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, (um milhão dois mil
quatrocentos e dez escudos), encontrando-se integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de três mil setecentos e cinquenta euros (setecentos e cinquen-
ta e um mil oitocentos e oito escudos), pertencente ao sócio Vítor
Manuel Gonçalves Loução, e uma do valor nominal de mil duzentos
e cinquentas euros (duzentos e cinquenta mil seiscentos e dois escudos
pertencente à sócia Maria Fernanda Aleixo dos Santos Loução.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limi-
tada com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, por
deliberação unânime de todos os sócios, até ao montante de dez mi-
lhões de escudos.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, é livre-
mente permitida.

2 — Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a ces-
são de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito de
preferência, em primeiro lugar à sociedade, e em segundo, aos sócios
não cedentes, na proporção das quotas de que ao tempo sejam titulares.

3 — Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos e herdeiros do faleci-
do ou representa legal, se aqueles pretenderem fazer parte dela, no-
meando um de entre si que a todos represente, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

6.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar quaisquer quotas, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o sócio titular da quota;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de quotas, falência, insolvência ou cessão
não autorizada pela sociedade;

c) Por partilha judicial ou extra judicial da quota, na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

e) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legí-
timos;

f) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — O preço da amortização será o valor da quota amortizanda

segundo o último balanço aprovado.

7.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por um gerente nomeado
em assembleia geral, que poderá não ser remunerado se tal for delibe-
rado também em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo levantamentos em contas bancárias, e para a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária a as-
sinatura de um gerente, ou de um procurador da sociedade com pode-
res para o acto.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Gonçal-
ves Loução.

4 — É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

8.º

São obrigatoriamente distribuídos, na proporção das suas quotas,
salvo deliberação unânime dos sócios, os lucros que a lei permite dis-
tribuir, afectando-se, porém, dez por cento a uma reserva especial.

9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214627

ARRABIPLAN, CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5353/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504476467; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 03/990913.

Certifico que:
1 — José António dos Santos, casado com Ana Cristina Barros

Gomes dos Santos, na comunhão de adquiridos, Avenida de D. João
II, 22, 6.º, esquerdo, Setúbal;

2 — Flamino Dionísio Grilo dos Santos, casado com Ana Cristina
Miranda Bronze, na comunhão geral, Rua do Campo de Futebol, Pal-
mela;

3 — Fernando Luís dos Santos Carvalho, casado com Dulce Cristi-
na Daniel Montes da Silva Carvalho, na comunhão geral, Escadinhas
Abel Viana, 11, Setúbal, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Arrabiplan, Construção de
Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. João II, 22, 6.º,
esquerdo, freguesia de São Sebastião, do concelho de Setúbal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e construção de
imóveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e um euros,
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas iguais de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros,
cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
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 tornado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214626

FERNANDO & ANA FIGUEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5349/
990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504540688.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214625

JUAN LOPEZ — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5361/
990914.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214624

MELO & MARQUES — EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5355/
990907; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 07/
990907.

Certifico que:
1 — António José Carrasco de Melo Saião, casado com Maria da

Graça dos Santos Conde de Melo Saião, na comunhão de adquiridos,
Rua de Joaquim Brandão, 6, 4.º, esquerdo, Setúbal;

2 — Maria José Ribeiro Marques, solteira, maior, Praceta do
Dr. José Romão dos Santos Ferro, 21, 2.º, D, Setúbal, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Melo & Marques — Explora-
ção de Restaurantes, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 22 de De-
zembro, 45, rés-do-chão, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

§ único. Por deliberação social a sociedade poderá instalar e abrir
outros estabelecimentos onde tal se mostrar conveniente e deslocar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é actividades hoteleiras, nomeadamente restaurante,
bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$ correspondente à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada, sendo uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer a sociedade todos os suprimentos que en-
tendam necessários, com ou sem juros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios e
entre estes e os seus descendentes ou ascendentes, com expressa dis-
pensa de autorização especial da sociedade e ficando desde já autori-
zadas as necessárias divisões das mesmas quotas.

§ único. No caso de cessão de quotas a favor de terceiros, torna-se
necessário o consentimento expresso da sociedade. Na aquisição tem
direito de preferência, tanto por tanto, em primeiro lugar a sociedade
e em segundo lugar os sócios individualmente; se mais de um sócio
quiser preferir, será a quota em causa, repartida entre eles proporci-
onalmente às quotas possuídas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, no todo ou em parte de qual-
quer sócio nos casos seguintes:

a) Inabilitação, interdição, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Quando viole gravemente algum dos seus deveres sociais.
§ único. Em qualquer destes casos o valor da amortização e o que

corresponder ao balanço efectuado à data da respectiva deliberação.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sua quota passará para
os seus herdeiros, podendo no entanto a sociedade exigir que estes
exerçam os respectivos direitos sociais através de um sócio que entre
si escolham.

ARTIGO 8.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, competem a ambos os sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos são neces-
sárias as assinaturas de ambos os gerentes. Para os actos de mero
expediente e suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por escrito e com a
antecedência de 15 dias da data marcada e com precisa indicação dos
assuntos ou fins a tratar.
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ARTIGO 10.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Código
das Sociedades Comerciais os gerentes ficam autorizados a tomar de
trespasse o estabelecimento comercial instalado no rés-do-chão, 45,
da Avenida de 22 de Dezembro em Setúbal.

ARTIGO 11.º

Do capital social que foi depositado, poderão os gerentes e desde
já, efectuar os levantamentos tidos por necessários para ocorrer a
despesas correntes, mesmo antes do registo definitivo do contrato da
sociedade.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214623

ARIG, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5347/
990831; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
990831.

Certifico que:
1 — Inácio Severino da Silva Guerreiro, casado com Maria José

Garcia Rodrigues Guerreiro, na comunhão de adquiridos, Rua das Ro-
sas, 24, Bairro de São João, Almada;

2 — Maria José Garcia Rodrigues Guerreiro;
3 — Alexandre Rúben Rodrigues Guerreiro, solteiro, maior, Rua das

Rosas, 24, Bairro de São João, Almada, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Arig, Construções e
Empreendimentos, L.da

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Nuno Álvares, 46-
-A, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 — É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a construção de edifícios para ven-
da directa.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mi-
lhões de escudos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
quatro milhões de escudos pertencente ao sócio Inácio Severino da
Silva Guerreiro; uma de três milhões de escudos pertencente à sócia
Maria José Garcia Rodrigues Guerreiro e uma de três milhões de escu-
dos pertencente ao sócio Alexandre Rúben Rodrigues Guerreiro.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no número dois do artigo 228.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

6.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo de todos os sócios desde já designados
como gerentes.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade ficando a gerência desde já autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisição

de veículos automóveis ou de equipamento.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214622

SETULPREV — EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E PREVENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5364/
990920; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
990920.

Certifico que:
1 — Carlos Alberto Ribeiro da Silva, casado com Dina Teresa Eze-

quiel da Glória Ribeiro da Silva, na comunhão de adquiridos, Estrada
dos Ciprestes, 86, 5.º, esquerdo, Setúbal;

2 — José Jacinto Correia Cavaco, casado com Isabel Maria Peixo-
to Motrena Cavaco, na comunhão de adquiridos, Rua de Moçambi-
que, 125, Palmela;

3 — José Manuel Teixeira Ribeiro, divorciado, Rua de Frei Pedro
Lagarto, 7, Setúbal, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SETULPREV — Equipamentos de
Segurança e Prevenção, L.da, e tem a sua sede na Rua de Antão Gi-
rão, 53, 1.º, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

2 — Por deliberação da gerência poderá esta deslocar a sua sede
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, produção, trans-
formação, importação e exportação de equipamentos de segurança e
prevenção para a indústria e o comércio.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado e subscrito em dinheiro é
de cinco mil euros ou um milhão dois mil quatrocentos e dez escudos
à taxa de conversão fixada pelo Conselho da União Europeia nos
termos do artigo 109.º-L, n.º 4, primeiro período, do Tratado que ins-
titui a Comunidade Europeia, que nesta data se cifra em duzentos es-
cudos quatrocentos e oitenta e dois centavos, corresponde à soma das
seguintes quotas: uma quota de dois mil euros ou quatrocentos mil
novecentos e sessenta e quatro escudos do sócio Carlos Alberto Ri-
beiro da Silva; uma quota de mil e quinhentos euros ou trezentos mil
setecentos e vinte e três escudos do sócio José Jacinto Correia Cava-
co; uma quota de mil e quinhentos euros ou trezentos mil setecentos
e vinte e três escudos do sócio José Manuel Teixeira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertence a um ou mais gerentes, e
estes podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios.

2 — A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora dele,
activa e passivamente pela assinatura de dois gerentes.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos ou para determinados negócios ou espécie de negócios, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 261.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos e deveres sociais serão, no primeiro caso, exercidos pelos
herdeiros do falecido que designarão no prazo de 30 dias, após o óbi-
to, um de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a
respectiva quota permanecer indivisa; no segundo caso, os direitos do
interdito serão exercidos na sociedade pelo representante legal do
mesmo.
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ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão e divisão de quotas entre sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros, depende do consentimento

prévio da sociedade, ficando os sócios não cedentes com direito de
preferência nessa cessão.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
respectivas quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade
de votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) De acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso dos respectivos herdei-

ros ou representantes legais não assumirem nos termos do contrato,
a posição do falecido ou interdito.

2 — O preço da quota amortizada será apurado através do último
balanço aprovado e será pago em prestações semestrais até ao limite
máximo de dois anos.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas para os sócios com
15 dias, de antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outras
formalidades ou prazo de convocação.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio, ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital social depositado no Banco Espírito Santo e Comercial de
Lisboa, S. A., nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, para custear despesas de constituição e
registo, instalação e inicio de actividade.

Fica a gerência também autorizada a celebrar actos e contratos em
nome da sociedade antes do registo definitivo da sua constituição.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214621

SETULPREV — EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E PREVENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5364/
990920.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214619

ERGODIN — ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E FACTOR
HUMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5098/
990204.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

9 de Junho de 2006. — A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 3000214617

SILVÉRIO & REBOCHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5287/
990625.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

22 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214616

CASA AGRÍCOLA — D. S.  F. — AGRICULTURA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5289/
990629; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
990629.

Certifico que:
1 — Domingos Maria de Souza Soares Franco, casado com Marta

Maria Viana da Silva Carvalho Soares Franco, na separação, Rua das
Amoreiras, 80, 1.º, D, Lisboa;

2 — Luís Manuel Pinto Basto Vinhas, casado com Isabel de Vas-
concelos Ricciardi Vinhas, na separação de bens, Calçada da Estrela,
20, 1.º, esquerdo, Lisboa, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Casa Agrícola — D. S. F. —
Agricultura e Turismo, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Quinta de Camarate, freguesia
de São Simão, concelho de Setúbal.

2 — A sede da sociedade pode ser transferida para qualquer outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, mediante deli-
beração da gerência.

3 — A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no es-
trangeiro, mediante deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e florestal em
prédios rústicos e urbanos, aluguer dos mesmos e actividades turísti-
cas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades cujo
objecto seja diferente do da sociedade, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de cinco mil
euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma com o valor nomi-
nal de quatro mil e novecentos euros, pertencente ao sócio Domin-
gos Maria de Sousa Soares Franco, e outra com o valor nominal de
cem euros pertencente ao sócio Luís Manuel Pinto Basto Vinhas.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a um ou mais sóci-
os, na proporção da respectivas participações no capital da sociedade
e até ao montante global igual ao dobro do capital social, mediante
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios mas
a cessão a terceiros fica sujeita a consentimento da sociedade.

2 — Os sócios têm direito de preferência na transmissão de quotas
a favor de terceiros.

3 — Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá aos
sucessores do falecido.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota sem o consenti-
mento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento
ou qualquer outra medida com efeitos similares;

b) Quando o sócio for declarado falido ou insolvente ou se encon-
tre em processo de liquidação.

2 — A contrapartida da amortização será o valor contabilístico da
quota determinado por um revisor oficial de contas escolhido pela
sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos e limites legais e
mediante deliberação da assembleia geral.
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ARTIGO 10.º

1 — A convocação da assembleia geral compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por meio de carta registada, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral
por um gerente, por outro sócio, por cônjuge, ascendente ou descen-
dente, bem como por qualquer outra pessoa singular que para o efeito
nomearem, mediante carta dirigida ao respectivo presidente.

ARTIGO 11.º

1 — A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes,
eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos.

2 — Os gerentes não podem fazer-se representar no exercício do
seu cargo mas podem nomear mandatários ou procuradores da socie-
dade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 — Os gerentes poderão ou não ser remunerados, consoante deli-
beração da assembleia geral, podendo a sua remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De um gerente;
b) De um gerente e um procurador no âmbito dos poderes que lhe

forem conferidos;
c) De um ou mais procuradores no âmbito dos poderes que lhes

forem conferidos.
ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade, quando exigida por lei, será exercida
por um fiscal único, eleito trienalmente pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos do exercício, após dedução das quantias por lei
destinadas à constituição ou reforço de reservas, terão a aplicação
que vier a ser deliberada em assembleia geral sem sujeição a qualquer
limite mínimo quanto à atribuição de lucros aos sócios.

ARTIGO 15.º

O exercício anual coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou por
deliberação da assembleia geral.

2 — A assembleia geral que deliberar sobre a dissolução da socieda-
de designará um ou mais liquidatários e determinará a forma de liqui-
dação.

ARTIGO 17.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção dos sócios.

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já expressamente autorizado qual-
quer um dos gerentes a, isoladamente, efectuar levantamentos da conta
referida no n.º 3 do mesmo artigo, até à totalidade dessa conta, para
fazer face às despesas resultantes da constituição e registo da socieda-
de bem como a investimentos necessários ao seu início de actividade.

ARTIGO 19.º

Ficam desde já designados, sem atribuição de qualquer remunera-
ção, gerentes da sociedade:

Domingos Maria de Sousa Soares Franco, casado, natural de Lis-
boa, da freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente em Lisboa,
na Rua das Amoreiras, 80, 1.º, D, freguesia de São Mamede;

Luís Manuel Pinto Basto Vinhas, casado, natural de Lisboa, fregue-
sia de Santos-o-Velho, em Lisboa, residente em Lisboa, na Calçada da
Estrela, 20, 1.º, esquerdo.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214615

SETSILVA II — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5328/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504493868; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 09/990805.

Certifico que:
1 — Álvaro Manuel da Silva de Oliveira, casado com Ana Paula

Miranda de Oliveira, na comunhão de adquiridos, Bairro da Liberdade,
Rua das Magnólias, 16, Setúbal;

2 — Ana Paula Miranda de Oliveira, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma SETSILVA II — Prestação de
Serviços na Área da Construção Civil, L.da

2 — A sua sede é na Rua das Magnólias, 16, Bairro da Liberdade,
freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

3 — A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro de conce-
lho de Setúbal ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
construção civil, comercialização de materiais de construção e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dois
milhões de escudos, e corresponde à soma de duas quotas iguais de um
milhão de escudos, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de prestar caução,
que terão ou não remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — A sociedade não pode ser obrigada em actos e contratos es-
tranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abonações,
letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio consen-
timento da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência através de car-
tas registadas ou protocoladas.

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social, depositado na conta bancária da sociedade a fim de
satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem como
a aquisição de bens e equipamentos necessários para o inicio da sua
actividade.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214614

SETSILVA II — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5328/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504493868; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/20000825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
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Termos da alteração:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
construção civil, comercialização de materiais de construção, afins e
obras públicas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214613

CONSTRO MONTAGEM — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5329/
990805; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 10/
990805.

Certifico que Artur Martins Pereira, casado com Maria José Fialho
Pereira, na comunhão geral, Travessa do Arneiro, 3, Nadrupe, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Constro Montagem — Constru-
ção Civil, Unipessoal, L.da

2 — A sua sede é na Rua do Professor Manuel Bento de Sousa, 14,
Azeitão, freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e obras
públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão e cinco mil escudos.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio,
desde já nomeado gerente, com dispensa de prestar caução.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura do referido gerente.

3 — A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos es-
tranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abonações,
letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quota depende sempre do consentimento da sociedade.

Transitório

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado na conta bancária da sociedade, a fim de
satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem como
a aquisição de bens e equipamentos necessários para o inicio de sua
actividade.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214612

RISCAS E BOLAS — COMÉRCIO DE ROUPAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5319/
990802; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
990802.

Certifico que:
1 — Alexandra Maria Rocha O’Neill, solteira, maior, Avenida de

5 de Outubro, 45, Setúbal, constituiu a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Riscas e Bolas — Comércio de
Roupas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 45,
freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de roupa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de um milhão dois mil quatrocentos e dez escudos, representado por
uma quota igual de valor nominal pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção da geren-
te.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam á prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e, ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerente fica, desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negóci-
os jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerente, bem como a aqui-
sição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definiti-
vo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código
das Sociedades Comerciais, e de harmonia com o artigo 19.º e quais-
quer outros aplicáveis do citado Diploma Legal.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214610

AUTO ALEMANHA — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5343/
990827; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
990827.

Certifico que:
1 — Carlos Alberto Mendes dos Santos, casado com Maria Anto-

nieta Albino Marques dos Santos, na comunhão de adquiridos, Aveni-
da do Bocage, 9, 1.º, B, Barreiro;

2 — Luís Augusto leitão da Silva, casado com Anabela Conceição
Lopes Marques Silva, na comunhão de adquiridos, Rua de Plácido
Coimbra, 15, Barreiro, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto Alemanha — Comércio
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Alentejo, 49, em
Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como,
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste no comércio de automóveis, jeeps,
motas, barcos quer importação ou exportação e oficina de mecânica
geral e acessórios auto e náutico e com o objectivo de transformação
de cascos de barcos e seus fins, quer no estrangeiro, como que em
Portugal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dezano-
ve mil novecentos e cinquenta e um virgula novecentos e dezasseis
euros ou quatro milhões de escudos, à taxa de conversão fixada pelo
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Conselho da União Europeia nos termos do artigo 109.º/L, n.º 4,
Primeiro Período, do tratado que institui à Comunidade Europeia, que
nesta data se cifra em duzentos vírgula quatrocentos e oitenta e dois
escudos, corresponde à soma de duas quotas: uma de dezassete mil
novecentos e cinquenta e seis virgula setecentos e vinte e quatro euros
ou três milhões e seiscentos mil escudos pertencente ao sócio Carlos
Alberto Mendes dos Santos e uma quota de mil novecentos e noventa
e cinco virgula cento e noventa e dois euros ou quatrocentos mil
escudos, pertencente ao sócio Luís Augusto Leitão da Silva.

4.º

1 — A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios.
2 — A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consen-

timento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sóci-
os não cedentes em segundo, o direito de preferência.

5.º

1 — A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme a mesma deliberar.

2 — Fica, desde já, nomeados gerente o sócio Carlos Alberto Men-
des dos Santos.

3 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

4 — Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças, avales e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais, bem como parti-
cipar por qualquer forma, em sociedades de responsabilidade limitada,
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social, fim
de custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação da sede social.

Que a sociedade assume desde já, as obrigações de negócios jurídi-
cos celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como aquisição, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do re-
gisto definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no arti-
go 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o
artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214609

TRANSPORTES ÂNGELA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5326/
990901.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214608

CLÍNICA MODERNA DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5282/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504349821;
averbamento n.º 01 às inscrições n.os 01 e 04; números e data das
apresentações: 10 e 11/20001116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de José Carlos Machado Rodri-
gues, em 27 de Setembro de 2000, por destituição.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais, é de um milhão dois mil quatrocentos dez escudos e

corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de qui-
nhentos e um mil duzentos e cinco escudos pertencente ao Centro de
Fisioterapia Jorge Manuel Correia Dias — Sociedade de Medicina Fí-
sica de Reabilitação, L.da, e as restantes duas no igual valor nominal
de duzentos e cinquenta mil seiscentos e dois escudos e cinquenta
centavos pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Cor-
reia Dias e Emília Filomena Matos Cosme de Paiva Dias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a
sua representação em Juízo e fora dele, pertence a um ou mais geren-
tes nomeados em assembleia geral e que podem ser escolhidos de entre
estranhos à mesma.

2 — Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214607

CLÍNICA MODERNA DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5282/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504349821;
averbamento n.º 02 às inscrições n.os 01 e 05; números e data das
apresentações: 12 e 13/20010516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de Jorge Manuel Correia Dias, em
11 de Janeiro de 2001, por renúncia.

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais, é de um milhão dois mil quatrocentos e dez escudos, e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de qui-
nhentos e um mil duzentos e cinco escudos pertencendo à sócia Cen-
tro de Fisioterapia Jorge Manuel Correia Dias — Sociedade de Medi-
cina Física de Reabilitação, L.da; uma no valor nominal de cem mil
duzentos e quarenta e um escudos pertencente à sócia Olga Maria Vieira
de Azeredo Vasconcelos e outra no valor nominal de quatrocentos
mil novecentos e sessenta e quatro escudos pertencente ao sócio José
Miguel Neves Moreira Maia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214606

CLÍNICA MODERNA DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5282/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504349821; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 07/990624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 — José Carlos Machado Rodrigues casado com Maria Catarina
Banza Cordeiro Machado Rodrigues, na separação, Quinta de Santa
Catarina, São Braz, Palmela;

2 — Maria Catarina Banza Cordeiro Machado Rodrigues;
3 — Jorge Miguel Correia Dias casado com Emília Filomena Ma-

tos Cosme de Paiva Dias, na comunhão de adquiridos, Avenida de
Alexandre Herculano, 54, 2.º, esquerdo, Setúbal;

4 — Emília Filomena Matos Cosme de Paiva Dias, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Moderna de Setúbal, L.da, e tem
a sua sede em Setúbal, na Avenida de Luísa Tody, 33, 1.º, C, freguesia
de Santa Maria da Graça.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os cuidados médicos e exploração de
consultórios médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente subscrito em dinheiro é de um mi-
lhão dois mil quatrocentos e dez escudos, representado por quatro
quotas iguais no valor nominal de duzentos e cinquenta mil seiscentos
e dois escudos e cinquenta centavos, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Carlos Machado Rodrigues, Maria Catarina Banza Cordei-
ro Machado Rodrigues, Jorge Manuel Correia Dias e Emília Filomena
Matos Cosme de Paiva Dias.

§ único. O capital social encontra-se através de conta aberta para
esse fim no Banco Nacional Ultramarino, S. A. — Agência de Setú-
bal.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral e à sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertence a dois ou mais gerentes
que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, ficando desde
já nomeados gerentes os José Carlos Machado Rodrigues e Jorge
Manuel Correia Dias.

2 — A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora dele,
activa e passivamente pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes,
bastando porém a assinatura de um gerente para actos de mero expe-
diente de carácter não vinculativo.

3 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos à sua normal actividade, nomeada-
mente fianças, abonações e letras de favor e em caso de infracção ao
aqui estabelecido, fica o infractor responsável para com a sociedade
pelos prejuízos que lhe cause.

ARTIGO 5.º

A direcção clínica fica a cargo do Doutor José Carlos Machado
Rodrigues.

ARTIGO 6.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão no primeiro caso exercidos pelos herdeiros do
falecido que designarão no prazo de trinta dias após o óbito, um de
entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a quota per-
manecer indivisa; no segundo caso, os direitos do interdito serão exer-
cidos na sociedade pelo seu representante legal.

ARTIGO 7.º

1 — É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros, depende do consentimento

prévio da sociedade, ficando o sócio ou sócios não cedentes com o
direito de preferência nessa cessão.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
respectivas, quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade
de votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 9.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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso de os respectivos her-

deiros ou representantes não assumirem nos termos do contrato, a
posição do falecido ou interdito;

e) Se algum sócio infringir o estipulado no número três do
artigo quarto deste pacto social.

2 — O preço da quota amortizada será apurado através do último
balanço aprovado e será pago em prestações semestrais até ao limite
máximo de dois anos.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar partici-
pações noutras sociedades, qualquer que seja o seu tipo ou objecto social,
bem como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 11.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas para os sócios com pelo
menos 15 dias de antecedência, salvo quando a lei exija outras forma-
lidades ou prazos.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital social depositado no Banco Nacional Ultramarino, S. A., Agên-
cia de Setúbal, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, para custear as despesas de consti-
tuição, instalação e início de actividade e celebrar actos e contratos
antes do registo definitivo da constituição.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214605

GUIVOR — LARES E ACÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5281/
990624; identificação de pessoa colectiva n.º 504397966.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214604

MILFOTUS — MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5265/
990609.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1999.

23 de Junho de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 3000214603

VIANA DO CASTELO

VALENÇA

JOSÉ PEREIRA & MARIA MARTINS, L.DA

Sede: Urbanização de Cidade Nova, Centro Comercial Europa,
piso 0, loja 19/20, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1139;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/051202.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
José Esteves Pereira casado com Maria de Fátima Caldas Gomes Pe-
reira na comunhão geral e Maria Alexandrina Martins Ribeiro, viúva,
cujo pacto social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Pereira & Maria Martins, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização de Cidade Nova, Centro Comercial
Europa, piso O, loja 19/20, freguesia e concelho de Valença.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
corno criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante com lugares ao balcão,
snack-bar e café, restaurante do tipo tradicional, restaurante sem
serviço de mesa (Self Service), ou qualquer outra actividade ligada à
prossecução e exploração de bares, restaurantes e qualquer outra acti-
vidade ligada ao comércio de bebidas e comidas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas, cada uma do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, José Esteves Pereira e Maria Alexandrina Martins.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de cinquenta
mil euros.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da soci-
edade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, só-
cios ou não sócios.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José Esteves
Pereira e Maria Alexandrina Martins Ribeiro.

§ 2.º Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

§ 3.º Em ampliação dos poderes de gerência poderão os gerentes
celebrar contratos de financiamento e de locação ou outras opera-
ções de crédito, nomeadamente no sistema de leasing e prestar garan-
tias às entidades mutuantes ou locadoras.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:
a) Quando a quota for arrestada, penhorada ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
b) Em caso de interdição, falência ou insolvência do sócio;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio;
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60
dias, um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909650

VILA REAL

VILA REAL

ALUMISERV — SERVIÇOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2169;
identificação de pessoa colectiva n.º 506630676; data da apresen-
tação: 23062005.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2010106610
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