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1. Contratos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Português da Juventude

Delegação Regional de Setúbal

Anúncio

Concurso público para a cessão
de exploração do bar do IPJ

1 — Entidade cedente — Instituto Português da Juventude, sito na
Avenida da Liberdade, 194, 1269-051 Lisboa, com o número de te-
lefone 213179200 e de fax 213179216.

2 — Objecto do concurso — o presente concurso tem por objecto
a cessão da exploração de um estabelecimento de bar, nas instalações
do Instituto Português da Juventude — Delegação Regional de Setú-
bal, sito no Largo de José Afonso, s/n, 2900-429 Setúbal.

3 — Prazo da cessão — o prazo da cessão é de um  ano renovável
por iguais períodos, desde que acordado pelas partes contratantes nos
termos previstos no caderno de encargos.

4 — Concorrentes — poderão concorrer pessoas colectivas, em-
presários em nome individual e pessoas singulares.

4.1. — No caso de pessoas singulares, deverão, aquando da adjudi-
cação, apresentar declaração de início de actividade para o ramo de
restauração e bebidas.

5 — Preço base da cessão e modalidade de pagamento:
5.1 — O preço base da cessão é de 9600 euros anuais, sem IVA, a

pagar em duodécimos mensais, na Delegação Regional de Setúbal do
Instituto Português da Juventude.

5.2 — O vencimento de cada duodécimo ocorrerá no dia 1 do mês
anterior àquele a que diz respeito, devendo ser pago nos oito dias
subsequentes.

5.3 — O valor da cessão será actualizado anualmente, em confor-
midade com os índices publicados para as rendas dos estabelecimentos
comerciais.

5.4 — Com a outorga do contrato e em simultâneo com a entrega
das chaves das instalações, o cessionário deverá liquidar uma quantia
correspondente ao valor de dois duodécimos.

6 — Consulta e ou aquisição do processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Secretaria do
Instituto Português da Juventude — Delegação Regional de Setúbal,
sito no Largo de José Afonso, s/n, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, das 9 às 13 horas e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos, desde a data da primeira publicação do anúncio até ao
dia e hora do acto público, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Os interessados poderão obter cópias do processo de concurso
solicitando-as na Secretaria do Instituto Português da Juventude —
Delegação Regional de Setúbal, mediante o pagamento prévio, em
numerário ou cheque passado em nome da Direcção-Geral do Tesou-
ro,  no montante de 5 euros, com IVA incluído. Porém, se pretende-
rem cópias através do correio, deverão fazer esse pedido até oito dias
antes do termo do prazo para a entrega das propostas.

7 — Local de recepção das propostas — as propostas devem ser
entregues em mão ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para o seguinte endereço: Delegação Regional de Setúbal
do IPJ, Largo de José Afonso, s/n, 2900-429 Setúbal.

8 — Data e hora limites de recepção das propostas —  as pro-
postas devem ser apresentadas até às 17 horas e 30 minutos do 15.º
dia, a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública.

9 — Acto público do concurso — o acto público de abertura das
propostas terá início pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao ter-
mo do prazo de apresentação das propostas, na Sala de Reuniões
do Instituto Português da Juventude — Delegação Regional de Se-
túbal, podendo assistir qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente cre-
denciados.

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

a) Qualidade e diversidade da ementa e preçário;
b) Montante anual a pagar ao Instituto Português da Juventude,

pela cessão;
c) Tabela de preços mais vantajosa para funcionários do Instituto

Português da Juventude.
d) Tabela de preços mais vantajosa para o fornecimento de refei-

ções económicas ligeiras a jovens em cinco iniciativas da responsabi-
lidade da Delegação Regional de Setúbal, num total de quinhentas re-
feições tipo «refeição volante».

10.1 — A ponderação a aplicar aos diferentes elementos que in-
terfiram na aplicação do critério de adjudicação será fixada pelo júri
até ao termo do segundo terço do prazo para apresentação das pro-
postas, devendo ser dados a conhecer aos interessados que o solici-
tem, no prazo de dois dias ou no decurso do acto público.

10.2 — A Delegação Regional de Setúbal do Instituto Português da
Juventude reserva-se o direito de não proceder à adjudicação se ne-
nhuma das propostas for conveniente ao interesse público e objecti-
vos prosseguidos pelo presente concurso.

11 — Caução — para garantir o exacto e pontual cumprimento
das suas obrigações, o cessionário fica obrigado à prestação de uma
caução, no valor de 5% do montante total da cessão, e a prestar, no
prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, por depósito
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
mediante garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do
cessionário, caução que se manterá até ao fim da concessão da ex-
ploração.

12 — Prazo de validade das propostas — os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período mínimo de
60 dias contados da data limite para a sua entrega. O prazo conside-
ra-se prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada
requererem em contrário.

13 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República —  23 de Outubro de 2006.

23 de Outubro de 2006. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes 3000221455

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Coimbra

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
Centro Hospitalar de Coimbra

Endereço Código postal
Serviço de Aprovisionamento 3040-853
Quinta dos Vales, São Martinho

do Bispo

Localidade/Cidade País
Coimbra

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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
Material de consumo administrativo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Indicado em I.1.

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

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração a que se referem as alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de

Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Decreto-Lei n.º 197/99.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Decreto-Lei n.º 197/99.

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.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
150002/2007.

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

Data limite de obtenção 18 /12 /2006
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

18 /12 /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 31 /12 /2006

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /12 /2006

Hora 14 horas. Local  indicado em I.1.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

 7 de Novembro de 2006. — Pelo Centro Hospitalar de Coimbra,
Marta Temido. 3000221349

Centro Hospitalar de Torres Vedras

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Endereço postal:
Rua do Dr. Aurélio Ricardo Belo.
Localidade:
Torres Vedras.
Código postal:
2560-324.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Torres Vedras, Rua do
Dr. Aurélio Ricardo Belo.
À atenção de:
Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Telefone:
+351261319300.
Fax:
+351261319264.
Correio electrónico:
aprov@hdtvedras.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».
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.
Saúde.
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:
Concurso público n.º 100005/2007.
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 17.
Principal local de execução: Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Código NUTS: PT16B.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 15894220.
Vocabulário complementar: M001.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 55322000.
Vocabulário principal: 55321000.
Vocabulário principal: 55320000.
Vocabulário principal: 55511000.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

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 global da proposta — 35%;
Condições de pagamento — 15%;
Plano contr. de qualid. — 20%;
Avalia. número element. op. — 10%;
Avalia. plano de ementas — 10%;
Quantid. do equipamento — 10%.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Em 27 de Novembro de 2006, por deliberação do júri nomeado para o con-
curso público n.º 100005/2007 — Fornecimento de serviços de alimentação,
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e por se ter dado provimento a reclamação de firma concorrente, com funda-
mento de terem sido definidos critérios de ponderação indirectamente relaci-
onados com factores relativos à capacidade técnica dos concorrentes, o que
contraria o estipulado no n.º 3 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, foram alterados os respectivos critérios de ponderação e factores
de ponderação.
A abertura do concurso público n.º 100005/2007 — Fornecimento de serviços
de alimentação havia sido publicada no Diário da República, 2.ª série, parte
especial, n.º 215, de 8 de Novembro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 30/11/2006.

30 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Moreira Furtado Mateus. 3000221323

Hospital Distrital de Chaves

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 Chaves

Endereço Código postal
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro 5400-279

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276300900 276300901

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
scompras@hchaves.min-saude.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para os devidos efeitos, avisam-se todos os interessados de que o concurso públi-

co n.º 01/2006 — EMP «Obras de remodelação parcial para a instalação de reco-

bro e apoios do bloco operatório do Hospital Distrital de Chaves», publicado no

Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 179, de 15 de Setembro de 2006,

nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 107.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março, com referência ao preceituado no n.º 1 do artigo 45.º des-

te diploma legal e à jurisprudência do Tribunal de Contas, designadamente o Acór-

dão n.º 18/01.

29 de Novembro de 2006 — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Amílcar Salomão Pires Salgado. 3000221334

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

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
Município de Cinfães Município de Cinfães

Endereço Código postal
Paços do Concelho — Cinfães 4690-030

Localidade/Cidade País
Cinfães Portugal

Telefone Fax
255560560 255560569

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

dpgu.cmc@mail.telepac.pt www.cmcinfaes.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 Complexo Escolar de Fonte Coberta — Souselo.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste na conclusão da obra já iniciada, sendo necessário realizar
trabalhos de: finalização das redes de infra-estruturas (abastecimento de água, dre-
nagem de águas residuais e pluviais, gás, avac, electricidade, segurança, telemática
e incêndios); revestimentos exteriores e interiores; execução de caixilharias, carpin-
tarias, serralharias, arranjos exteriores nos quais se compreende pavimentações e
realização de um polidesportivo. Antes de iniciarem os trabalhos de conclusão
terá de ser montado o estaleiro, limpa e decapada a área de intervenção, incluindo
as construções de raiz e o edifício existente.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Souselo, concelho de Cinfães.
Código NUTS
PT 115 CONTINENTE NORTE — TAMEGA.

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 empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos previstos no projecto e
caderno de encargos.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \9 e/ou em dias 270 a partir da data da consig-
nação (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 exigir para a garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação, nos
termos dos artigos 113.° e seguintes do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As modalidades essenciais de financiamento e de pagamento são, respectivamente, o
orçamento municipal, sendo a retribuição feita nos termos do disposto no artigo 21.°
do Decreto-Lei n.° 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
Podem concorrer à presente empreitada empresas associadas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no artigo 57.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudicação ser feita a um agrupa-
mento de empresas estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade jurídica de consórcio externo, agrupamento complementar de em-
presas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

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) A classificação em empreiteiro geral ou construtor geral em edifícios de constru-
ção tradicional e património construído (1.ª categoria), a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de
obra se enquadre, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º e do n.º 2 do ar-
tigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.
b) Os não titulares do alvará para exercício de actividade, emitido pelo IMOP-
PI, devem apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
emitido pelo IMOPPI e certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
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aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;
c) Os não titulares do alvará para exercício de actividade de construção emitido
pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, devem apresentar os documentos relativos à comprovação
da sua idoneidade capacidade financeira, económica e técnica para a execução da
obra a concurso, indicados no n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso; e
2.º Provar condições técnicas, financeiras e económicas:
a) Relativamente à capacidade financeira e económica os concorrentes deverão apre-
sentar ainda os seguintes documentos: cópia do balanço de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC, entregues para efeitos fiscais, referentes
aos anos mencionados na portaria em vigor publicada ao abrigo do n.º 5.º do ar-
tigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
b) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso deverão ser adoptados os seguintes critérios:
c) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 380 573,42 euros (indicar um valor não
superior a 60% do valor estimado do contrato);
d) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas;
e) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela reparti-
ção de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o
previsto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos
documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra,
do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no
espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC na
qual se contenha o carimbo de «recibo» (o carimbo de recibo tem de ser entendido como
o carimbo ou menção que comprove que a declaração foi entregue na competente repar-
tição de finanças) e, se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos
fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal; se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia
autenticada da respectiva declaração.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
i. Director técnico da empreitada;
ii. Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acompanha-
da de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram exe-
cutadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipa-
mento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características
especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado,
ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea a).

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.º factor — preço da proposta — 60% (A/B) × 5 em que: A — valor da proposta
mais baixa; B — valor da proposta em análise. À proposta com o preço mais baixo
serão atribuídos 5 valores, atribuindo-se às respectivas propostas notas inversa-
mente proporcionais aos desvios dos seus preços em relação aos preços mais bai-
xos.

2.º factor — valia técnica da proposta — 40% [(programa de trabalhos) 60%: (pla-
no de trabalhos — 20%); (plano de mão-de-obra — 20%); (plano de equipamen-
to — 20%); (memória descritiva e justificativa — 30%) (Nota justificativa do preço
proposto — 10%) ).
Factores de ponderação (1 a 5) em que:
5 — Muito bom; 4 — Bom; 3 — Satisfaz; 2 — Insuficiente; 1 — Muito insufici-

ente.

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 18 /01 /2007

Custo: 200,00 euros  mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Aquando do levantamento do processo deve ser entregue em cheque ou numerário o
respectivo valor.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

26 /01 /2007
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 \67 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
Todas as pessoas são autorizadas a assistir, mas só podem intervir no acto as que
estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /01 /2007

Hora 10 horas. Local  sala de reuniões da Câmara Municipal de Cinfães.

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
a) Preço base do concurso, excluído o IVA: 761 146, 83 euros.
b) Tipo de empreitada: por série de preços.

28 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ma-

nuel Pereira Pinto. 1000308446

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

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 Freixo

de Espada à Cinta

Endereço Código postal
Avenida de Guerra Junqueiro 5180-104

Localidade/Cidade País
Freixo de Espada à Cinta Portugal

Telefone Fax
279658160 279658165

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dtouh.cmfec@sapo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 14 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)28 918

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
Concurso público para a execução da empreitada «Construção dos arranjos exteri-

ores das Piscinas Municipais de Freixo de Espada a Cinta».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consta dos seguintes trabalhos: demolições, movimento de terras,

muros de suporte em betão ciclópico, betão armada e xisto, infra-estruturas de abas-

tecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, lancis, pas-

seios, betuminoso, sinalização, infra-estruturas eléctricas com mudança do posto de

transformação (PT), paisagismo e todos os trabalhos necessários à execução de ar-

ranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Avenida de Guerra Junqueiro, Freixo de Espada à Cinta.

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
O preço base do concurso é de 600 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \4 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (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 prestar pelo adjudicatário, após a adjudicação, terá o valor correspon-

dente a 5% do valor total da adjudicação, nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei

n.º 179/99, de 8 de Julho.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março, e a sua liquidação será feita com base em

medições mensais e de acordo com o estabelecido no artigo 202.º do mesmo diplo-

ma legal.

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

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

pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de

empreiteiro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem, antes

de celebração do contrato, na modalidade de consórcio, em regime de responsabili-

dade solidária, tendo em vista a 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
a) Serão admitidos a concurso os titulares de alvará de construção ou título de

registo, contendo as seguintes autorizações:

a.1) Classificação como empreiteiro geral de obras de urbanização, de acordo com o

estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 2.ª categoria, com classe

correspondente ao valor global da proposta, e

a.2) As l.ª e 4.ª subcategorias da l.ª categoria na classe correspondente à parte dos

trabalhos a que respeitem;

a.3) As 1.ª, 6.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 2.ª categoria na classe correspondente à

parte dos trabalhos a que respeitem;

a.4) A 2.ª subcategoria da 4.ª categoria na classe correspondente à parte dos traba-

lhos a que respeitem;

a.5) A 2.ª subcategoria da 5.ª categoria na classe correspondente à parte dos traba-

lhos a que respeitem;

b) Todos os concorrentes terão de fazer acompanhar a sua proposta dos documen-

tos referidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1 e 6.2, alíneas a), b), c) e d) do n. 15.1 e alíneas a) e

b) do n. 15.2 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execu-

ção da obra posta a concurso será feita com base no quadro de referência cons-

tante da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, em vigor e publicada ao abrigo

do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro. Não será excluído

nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do

quartil inferior previstos nessa portaria, e referentes aos últimos três anos, em

qualquer das situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos últimos três anos, a partir

do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações anuais de

IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço à demonstração de resultados da última declaração anual

de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta

a concurso serão adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do concurso (preço

base).

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-

prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na

empresa a afectar à obra.

d) Adequação do programa de trabalhos da obras com as exigências particulares da

obra.

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   ¢
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
Execução da empreitada de «Construção dos arranjos exteriores das Piscinas Mu-

nicipais de Freixo de Espada à Cinta».

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: 968 euros, se solicitado o fornecimento em papel, ou 181 euros, fornecido

em formato digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso será fornecido na sua totalidade no prazo de seis dias

úteis a contar da data da recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é

prévio e será feito em numerário ou cheque visado passado à ordem da Câmara

Municipal de Freixo de Espada à Cinta. O valor será acrescido de portes de cor-

reio em caso de envio por esta via. No caso de não ser solicitado especificamente o

fornecimento em papel, será fornecido em formato digital.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário

da República

Hora 17 horas e 30 minutos.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
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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 podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-

mente credenciadas pelos concorrentes, conforme previsto no n.° 5.2 do programa

de concurso.

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 10 horas. Local  no Salão Nobre da Câmara Municipal de Freixo de Espada à

Cinta.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

22 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ma-

nuel Caldeira Santos. 3000221335

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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 Lisboa, Direcção Engenheiro José Silva Ferreira

Municipal de Projectos e Obras, Arquitecta Ana Paula Marques

Departamento de Empreitadas, Prevenção Dr.ª Isabel Santos Camacho

e Segurança de Obras, Divisão

de Lançamento de Empreitadas

e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 6.º e 1700-087

7.º andares

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.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
Concurso público para a execução da empreitada n.º 2/06/DMAU/DGEP/

DFCEP — «Colocação de pilaretes na zona ocidental da cidade de Lisboa» —

Proc.º 15/CP/DEPSO/ND/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Lisboa.

Preço base do concurso: 249 937,90 euros, não incluindo o imposto sobre o valor

acrescentado.

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

Código NUTS
130.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.32.80-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou 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
O valor da caução é de 5 % do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara

Municipal de Lisboa.

A empreitada é por série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º 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
Remeta-se para o ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15, todos do programa de concurso.

O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 deverá conter:

a) A 11.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor

global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;

b) As 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos

a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1, 6.2 e 6.3 e alíneas a) e b) do n.º 15.1, alíneas a) e b) do

n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º 15.3,

todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15.1, alíneas a) e b) n.º 15.2 e alíneas g) e h) do

n.º 15.3, todos do programa de concurso.

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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £

Ou:

B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço da proposta — 60 %;

2 Menor média dos quocientes entre os subtotais (quantidade vezes preço unitário)
do concorrente e o preço unitário da CML — 40 %.

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
Processo n.º 15/CP/DEPSO/ND/2006.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 18 /01 /2007

Custo: 30,50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro-chefe do muni-

cípio de Lisboa.

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

26 /01 /2007
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

66  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 podem intervir no acto público as pessoas que estiverem devidamente credenciadas

pelos concorrentes, conforme previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 29 /01 /2007

Hora 10 horas. Local Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa.

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 prazo para a recepção das propostas: (horário) das 9 horas às 12 horas e 30 mi-

nutos e das 14 às 16 horas.

* 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 Dezembro de 2006. — Pela Directora de Departamento, (As-
sinatura ilegível.) 3000221369

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

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 Mirandela Secção de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça do Município 5370-288

Localidade/Cidade País
Mirandela Portugal

Telefone Fax
278200214 278264841

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sec.om@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.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

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
«Infra-estruturas de um loteamento no Bairro dos Peleiros, Mirandela.»

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de arruamentos e passeios e de redes de abastecimento de água, drenagem

de águas residuais domésticas e águas pluviais; execução de infra-estruturas eléctri-

cas e de telecomunicações.

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

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 45.11.12, 45.21.41, 45.21.44, 45.21.46, 45.23.12, 45.23.15, 45.25.31.

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 empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o valor para efeito de concurso

de 281 855,32 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (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 para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal de Mirandela.

A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e os pagamentos efectuados de acordo

com o disposto no artigo 21.º do mesmo diploma.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista qual-

quer vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-

gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio

externo, em regime de responsabilidade solidária. Cada uma das entidades que com-

põem o agrupamento deve apresentar os documentos exigidos de habilitação e de

instrução das propostas.

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) Aos concorrentes é exigido o alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, con-

tendo as seguintes autorizações — a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de

ser de classe que cubra o valor global da proposta, e as 6.ª subcategoria da 2.ª ca-

tegoria e 3.ª subcategoria da 4.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos

trabalhos a que respeitem, aplicando-se o disposto nos artigos 54.º, 67.º e 68.º do

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Os concorrentes deverão preencher, cumulativamente, os requisitos mínimos

de carácter económico, financeiro e técnico explicitados no programa de con-

curso. A avaliação será efectuada a cada uma das empresas que constituam um

agrupamento.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.° do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no artigo 15.° do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no artigos 15.° e 16.° do programa de concurso. Só serão

avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a execução de, pelo me-

nos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior

a 60% do valor estimado do contrato.

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

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

Custo: processo em papel — 200,00 euros mais IVA; processo em suporte informá-

tico — 20,00 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Os concorrentes que pretendam o envio do processo pelo correio deverão, previa-

mente, remeter um cheque à ordem do Município de Mirandela; se procederem pes-

soalmente ao levantamento do processo poderão pagá-lo em dinheiro, por meio de

cheque ou cartão multibanco.

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

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário

da República

Hora 16 horas e 30 minutos.

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 \66 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 todos os interessados, mas só poderão intervir no acto público os

concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

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 9 horas.  Local  Secção de Obras Municipais.

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.

13 de Novembro de 2006. — Por delegação de competências, o
Vereador a Tempo Inteiro, António Almor Branco. 3000221477

ENTIDADES PARTICULARES

GAIAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE GAIA, 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
GaiaPolis, Sociedade

para o Desenvolvimento do Programa

Polis em Vila Nova de Gaia, S. A.

Endereço Código postal
Rua da Praia, 200 4450-554

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227718280 227718290

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

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 execução da Rotunda Lago do Linho

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada abrange trabalhos de: arquitectura, arruamentos e pavimentos; estru-
turas; infra-estruturas hidráulicas (redes de abastecimento de água e combate a in-
cêndio, drenagem de águas residuais e de águas pluviais); infra-estruturas eléctri-
cas; infra-estruturas de telecomunicações e infra-estruturas de gás.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Marginal fluvial de Vila Nova de Gaia, na freguesia de Canidelo.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.28-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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
O valor para efeito do concurso é de 850 000,00 euros, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

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 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 série de preços 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 Regional, no âmbito do financiamen-
to comunitário 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 cons-
tituídas, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso,
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agru-
padas possuam condições legais adequadas ao exercício de actividade compatí-
vel com o objecto do concurso.



Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 14 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)28 922

As empresas que se apresentem a concurso em conjunto instruirão a sua pro-
posta com um acordo-promessa de se constituírem, em caso de adjudicação, em
consórcio externo garantindo a responsabilidade solidária dos consorciados,
com sede em Portugal, com a indicação clara da modalidade de associação esco-
lhida e da participação qualitativa e quantitativa (percentual) de cada empresa
constituinte.
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:
b1) A classificação como empreiteiro geral da 2.ª categoria — obras de urbanização
(de acordo com a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro) de classe que cubra o
valor da proposta;
b2) Da 2.ª categoria: 1.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª e 11.ª subcategorias; da 3.ª categoria: 1.ª subca-
tegoria; da 4.ª categoria: 2.ª, 7.ª e 12.ª subcategorias; da 5.ª categoria: 1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª,
9.ª e 10.ª subcategorias (de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro,
e Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem.
Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado da Comunidade Europeia,
deve observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e o definido no programa do concurso.

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) — 25%;
3 Valia técnica da proposta (VT) — 35%.

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
360/6/PC008.

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: 1000,00 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
a) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de três dias úteis con-
tados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o paga-
mento acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cruzado, emi-
tido à ordem da GaiaPolis, S. A., e a apresentar juntamente com o pedido;
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.

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

Hora: 10 horas e 30 minutos. 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.

* 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.

24 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Ricardo Rocha de Magalhães. 3000221362

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL — REFER. E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.
Endereço postal:
Avenida de D. João II, lote 1.18.0, Bloco A, Parque das Nações.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1998-028.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Direcção de Investimentos — Empreendimento de Projectos não Integrados.
Telefone:
211022000.
Fax:
211022096.
Correio electrónico:
labrodrigues@refer.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

«Ligação ferroviária ao porto de Aveiro — entre o km 0+000 e o viaduto de
acesso à ponte da Gafanha, inclusive.»

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:

Data: 15/01/2007.
Hora: 17.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas:

Data: 16/01/2007.
Hora: 10.
Lugar: Avenida de D. João II, lote 1.18.0, bloco A, Parque das Nações, 1998-
-028 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Autorizam-se todos os interessados a assistir à abertura de propostas, podendo,
apenas, intervir no acto público as pessoas devidamente credenciadas pelos
concorrentes.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, avi-

sam-se os interessados que foram prestados esclarecimentos, no âmbito do concurso

referenciado em epígrafe, publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial,

n.º 196, de 11 de Outubro de 2006, e no Jornal Oficial da União Europeia,

n.º 2006/S 198-210747, de 17 de Outubro de 2006.

Estes esclarecimentos serão publicados de acordo com as normas legais em vigor e

foram anexados às peças patenteadas a concurso, das quais passam a fazer parte in-

tegrante.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/12/2006.

O Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Pardal.
3000221356

RESIOESTE — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 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
RESIOESTE — Valorização e

Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
EN 361-1, Vilar 2550-078

Localidade/Cidade País
Distrito de Lisboa, concelho Portugal

do Cadaval, freguesia de Pêro Moniz

Telefone Fax
262770050 262770061

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@resioeste.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 ligação da descarga da ETAL do Aterro Sanitário do Oeste ao Co-
lector Multimunicipal das Águas do Oeste.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução das obras projectadas de acordo com o projecto de execução, nomeada-
mente: movimentação de terras, obras de construção da estação de bombagem, con-
duta elevatória, caixa de transição e conduta gravítica, fornecimento e montagem de
equipamentos electromecânicos, execução das instalações eléctricas necessárias,
entre outros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Lisboa, concelho do Cadaval, freguesia de Pêro Moniz.

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 natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a execução das obras pro-
jectadas de acordo com o projecto de execução, nomeadamente: movimentação
de terras, obras de construção da estação de bombagem, conduta elevatória,
caixa de transição e conduta gravítica, fornecimento e montagem de equipa-
mentos electromecânicos, execução das instalações eléctricas necessárias, entre
outros.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

em dias 120 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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 é de 5% do total da adjudicação, excluindo o IVA, e será prestada com a
celebração do contrato, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garan-
tidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os agrupamentos de empresas podem apresentar propostas sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, no momento em que se apre-
sentem a concurso, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas e desde que declarem a intenção em caso de adjudicação de se associ-
arem em consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou socie-
dade anónima, em qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária
dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agru-
pamento ou sociedade.

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) Podem ser admitidos a concurso:
i) Os titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
ii) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMO-
PPI, que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades compe-
tentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de
Fevereiro, alterada pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará os ele-
mentos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e
à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;
iii) Os concorrentes nacionais dos estados signatários do Acordo sobre Contra-
tos Públicos da Organização Mundial do Comércio e os nacionais do espaço eco-
nómico europeu não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à compro-
vação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execu-
ção da obra posta a concurso, indicados nos termos previstos no programa de
concurso.
b) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvarás de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercado de Obras Públicas e Particulares
(IMOPPI), devendo ser titulares das autorizações da 1.ª, 2.ª e 4.ª subcategorias da
1.ª categoria, 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, 1.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª catego-
ria e 2.ª e 13.ª subcategoria da 5.ª categoria e das classes correspondente cada uma,
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitem, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso, tendo em consideração o disposto no ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço e condições de pagamento — 60 %;
2 — Prazo e programa de trabalho — 20%;
3 — Qualidade técnica da proposta — 20%.

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
05/01.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou cheque, ordem da RESIOESTE — Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos, S. A.
O processo de concurso pode ser examinado ou pedido na RESIOESTE — Valo-
rização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., EN 361-1, Vilar, 2550-078 Ca-
daval, durante as horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-feira, das
9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas. O processo do concurso será fornecido após a recepção do respectivo
pedido, através de carta timbrada, na RESIOESTE — Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S. A., no prazo máximo de seis dias contados a partir da
data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao con-
curso.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 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

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
Os mandatários das empresas concorrentes devidamente credenciados para o efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local  RESIOESTE — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S. A., EN 361-1, Vilar, 2550-078.

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
Nos três anos subsequentes à assinatura do contrato, a RESIOESTE — Valoriza-
ção e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., poderá recorrer ao ajuste directo
quando se trate de obras novas que consistam na repetição de obras similares nos
termos previstos no artigo 136.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
As propostas, que serão entregues em duplicado, podem ser enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, para o
endereço referido no n.º I.1), mantendo-se em qualquer caso a exigência de que as
mesmas sejam recebidas até ao 30.º dia a contar da data da publicação deste anún-
cio no Diário da República.
A entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de não adjudicar a nenhum
dos concorrentes, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

16 de Novembro de 2006. — Por RESIOESTE, S. A.: Nuno da
Lança Falcão Delgado Pinto, administrador — José Francisco Da-
mas Antunes, administrador. 3000221407

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE MONTEMOR-O-VELHO

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 Ex.mo Sr. Provedor

de Montemor-o-Velho

Endereço Código postal
Avenida dos Bombeiros Voluntários 3140-250

Localidade/Cidade País
Montemor-o-Velho Portugal

Telefone Fax
239687250 239687259

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
scmmv@clix.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 de centro de dia/noite.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem como objectivo a adjudicação da empreitada de constru-

ção de Centro de Dia/Noite do Seixo, Montemor-o-Velho, conforme os projectos de

arquitectura e das especialidades de fundações e estruturas, redes de águas e esgo-

tos, instalações eléctricas, telefónicas e de segurança em conformidade com as cláu-

sulas jurídicas e técnicas do caderno de encargos.

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 Seixo de Gatões, no concelho de
Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

Código NUTS
PT162 CONTINENTE CENTRO — BAIXO MONDEGO.

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
Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os trabalhos nas condi-

ções técnicas e especiais constantes do caderno de encargos e das peças escritas e

desenhadas.

O preço base do concurso é de 331 465,19 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \7 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (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
Será exigida, previamente à outorga do contrato, uma caução de 5% do valor da

adjudicação.

O desconto para garantia do contrato, de 5%, a que alude o artigo 211.º do Decre-

to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será substituído por depósito de títulos, garantia

bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O tipo de empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º 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
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-

quer vínculo, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
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gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,

em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso os titulares de alvará de construção, emitido pelo

Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, adiante

designado por IMOPPI, que contenha:

a1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da

obra, devendo ainda conter:

As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe correspondente à

parte dos trabalhos a que respeitem;

As 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspondente à

parte dos trabalhos a que respeitem;

As 2.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos

trabalhos a que respeitem; ou

a2) A habilitação de empreiteiro geral/construtor geral, adequada à obra em causa,

e em classe que cubra o seu valor global

E ainda, em qualquer das alíneas:

a3) As subcategorias referidas em a1), na classe correspondente à parte dos traba-

lhos a que respeitem, caso o concorrente recorra à faculdade conferida na alínea

a4);

a4) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas nos termos

da alínea a1), 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 aos documentos, os empreiteiros possuidores dessas autorização, aos

quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes

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 autoridades competentes mencionadas no

n.º 1 do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os elementos de referên-

cia relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade téc-

nica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lis-

ta; b1) 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 idoneidade, capacidade

financeira, económica e técnica para execução da obra posta a concurso indicados

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos nos pontos 15 e 16 do progra-

ma de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos con-

correntes para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equilí-

brio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia financei-

ra com a definição e os valores de referência constantes da portaria em vigor

publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de

Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente

cumulativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao úl-

timo exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos exer-

cícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, para a execução da obra pos-

ta a concurso, será feita de acordo com os critérios seguidamente discriminados,

sendo excluídos os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três cri-

térios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra

posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-

prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na

empresa, a afectar à obra.

A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do

concurso procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos

concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não

demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-

mentado, onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a

todos os concorrentes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/

99, de 2 de Março.

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
A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, determinando-se esta pela apre-

ciação dos factores a seguir indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua

incidência na ponderação e ordenados por grau decrescente de importância:

A todos os factores e subfactores considerados para a adjudicação deverá ser atri-

buída uma classificação entre 1 e 10 valores.

a) Preço: 70% — A avaliação do factor preço é feita proporcionalmente aos valo-

res globais apresentados. A unidade de proporcionalidade (UP) é calculada da

seguinte forma:

UP = (1.25*PB – PMB)/9

PB — preço base

PMB — proposta mais baixa

A classificação de cada proposta será obtida por:

Class = 10 – (Pxi – PMB)/(UP)

Pxi — proposta considerada

Deste modo, todas as propostas com valor superior em 25% ao preço base serão

excluídas na fase da análise das propostas (em consonância com o estatuído no

artigo 107.º conjugado com o artigo 45.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de

Março).

Propostas abaixo do preço base deverão ser devidamente justificadas.

b) Valia técnica: 30%

Nota justificativa do preço proposto (Ni) 10%

Lista dos preços unitários (LP) 30%

Programa de trabalhos (PT) que inclui: 40%

Plano de trabalhos;

Plano de mão-de-obra;

Plano de equipamento.

Plano de pagamentos (PP) l0%

Memória descritiva e justificativa (MD) 10%

Classificação final (CF)

A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte

formula:

CF = 0.7 × P + 0.3 × (0.1 × NJ + 0.3 × LP + 0.4 × PT + 0.1 × PP + 0.l × MD)

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 1/2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou \20 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O processo de concurso poderá ser adquirido pelo custo de 500,00 euros, no caso

de o concorrente levantar o processo na morada referida em I.1 ou 515,00 euros se

enviado por correio, pagos em dinheiro ou cheque visado à ordem de Santa Casa

da Misericórdia de Montemor-o-Velho.

O processo referido no parágrafo anterior encontra-se à disposição em CD-ROM

(suporte digital), podendo ser fornecido em alternativa ou adicionalmente ao supor-

te em papel, sendo o seu custo de 50,00 euros, ou então gratuito, se adquirido, res-

pectivamente, em alternativa ou adicionalmente ao suporte em papel. Os montantes

mencionados neste capítulo estão isentos de IVA nos termos do n.º 33 do artigo

9.º do CIVA, conjugado com os n.º s 7 e 8 do mesmo artigo.

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

\\ /\\ /\\\\ ou \30 dias a contar da sua publicação no Diário

da República

Hora 17 horas e 30 minutos.

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 \66 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 intervir as pessoas devidamente credenciados pelos concorrentes para esse

efeito.

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 10 horas. Local  Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-
Velho, Praça da República, Montemor-o-Velho.

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 empreitada será objecto de financiamento pelo III QCA, concretamente pela Me-

dida 5.6 do POEFDS.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo referido no ponto IV.3.3) começa a correr a partir do dia seguinte ao da

publicação do presente anúncio no Diário da República.
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O prazo de validade das propostas referido no ponto IV.3.6 deste anúncio conta-se

a partir da data do acto público do concurso.

Valor base do contrato é de 331 465,19 euros, acrescido do IVA à taxa legal em

vigor.

30 de Novembro de 2006. — Pela Santa Casa da Misericórdia de
Montemor-o-Velho, Manuel Marques Carraco dos Reis.

3000221429

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial:
Município de Meda.
Endereço postal:
Largo do Município.
Localidade:
Meda.
Código postal:
6430-197.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Município de Meda.
À atenção de:
Divisão de Obras Municipais.
Telefone:
279880040.
Fax:
279888291.
Correio electrónico:
cmeda@cm.meda.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.cm-meda.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 III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

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 requi-
sitos:
a1) A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de obras de ur-
banização, na 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor global da pro-
posta.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Sim.
Anúncio publicado num perfil de adquirente.
Número do anúncio no JO: D. R. /S 220 — 306963  de 15/11/2006.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio de concurso n.º 1000306963, publicado no Diário da
República, 2.ª série, parte especial, n.º 220, de 15 de Novembro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/12/2006.

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Ger-
mano Mourato Leal Pinto. 3000221438
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 9 de Novem-
bro de 2006, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turística
atribuída, a título prévio, ao Hotel Olissipo Oriente, com a categoria
de quatro estrelas, que a Sociedade Hoteleira Seoane, S. A., pretende
levar a efeito, na Avenida de D. João II (parcela/lote 1.03.2.2), fre-
guesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa.

A referida utilidade turística é, agora válida, até 23 de Abril de 2008,
devendo o estabelecimento abrir ao público até 23 de Outubro de
2007.

A atribuição de utilidade turística prévia, do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho do Secretário de Estado do Turis-
mo de 16 de Março de 2004, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 96, de 23 de Abril de 2004.

21 de Novembro de 2006. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000220822

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Júlio de Matos

Despacho (extracto) n.º 88/2006

Por despacho de 27 de Setembro de 2006 da vogal executiva do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo:

Maria João Gouvêa Magão, educadora de infância do quadro de
pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. — auto-
rizada a sua transferência na mesma categoria para um lugar criado
automaticamente, a extinguir quando vagar, conforme alínea b) do
n.º 4 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de De-
zembro, para o quadro de pessoal do Hospital de Júlio de Matos, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas).

17 de Novembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Armanda Miranda. 3000221401

Despacho (extracto) n.º 89/2006

Por despacho de 1 de Agosto de 2006 da vogal executiva do con-
selho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:

Maria José Cadavez, tesoureira, do quadro de pessoal da Direcção-
-Geral das Pescas e Aquicultura — autorizada a prorrogação da sua
requisição por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Agosto de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

21 de Novembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Armanda Miranda. 3000221403

Edital

Para os devidos efeitos, informamos os herdeiros de Maria das Neves
Ferreira, internada no Hospital de Júlio de Matos até 4 de Março de
2006, data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta

instituição o espólio deixado pela mesma, devendo os interessados ou
seus representantes legais requerê-lo até 4 de Março de 2007.

22 de Novembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Armanda Miranda. 3000221405

TRIBUNAIS

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

Processo n.º 1798/06.8TBAGD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Inferchapa — Indústria de Ferro e Chapa, S. A.
Insolvente — Rediquadra — Indústria Metalúrgica, L.da

No Tribunal da Comarca de Águeda, 3.º Juízo de Águeda, no dia
23 de Novembro de 2006, às 17 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora Rediquadra — Indústria Metalúr-
gica, L.da, número de identificação fiscal 504337866, com endereço
em Travassô, Águeda, 3750-755 Águeda, com sede na morada indi-
cada.

São sócios gerentes da devedora José Francisco Rodrigues Neto,
António da Graça Castilho e António José Pinheiro Morais, a quem
é fixado domicílio na morada da mesma.

Para administrador da insolvência é nomeado Rui Almeida, com
endereço na Rua de 25 de Abril, 299, 3.º, direito, frente, 4420-
-356 Gondomar.

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 [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 17 de Janeiro de 2007, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, 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).



Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 14 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)28 928

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).

27 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Fernanda Wil-
son. — O Oficial de Justiça, José Alberto da Silva Lopes.

3000221330

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

Anúncio

Processo n.º 3476/04.3TBBCL-E.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — José Batista Pereira.
Insolvente — Rodrigues Gomes e Filhos, L.da

A Dr.ª Susana Maria Mesquita Gonçalves, juíza de direito deste
Tribunal, faz saber que são os credores e a insolvente Rodrigues Go-
mes e Filhos, L.da, número de identificação fiscal 504946374, com
endereço no lugar do Balão, caixa n.º 101, 4755-356 Moure, notifi-
cados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronuncia-
rem 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).

27 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Susana Maria
Mesquita Gonçalves. — O Oficial de Justiça, Armando Jorge Franco
da Cunha. 3000221325

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio

Processo n.º 5849/05.5TBBCL-E.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Rui Almeida.
Insolvente — Agroideal — Comércio Agro Pecuário, L.da

O Dr. Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira, juiz de direito
deste Tribunal, faz saber que são os credores e a insolvente notifica-
dos para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronuncia-
rem 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).

28 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, Artur Dionísio do
Vale dos Santos Oliveira. — A Oficial de Justiça, Palmira Caridade.

3000221329

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

Anúncio

Processo n.º 385/03.7TBBGC.
Falência (requerida).
Requerente — Banco Comercial Português, S. A.
Requerida — Leonida Fernandes Machado Sena.

Dr.ª Sara Lígia Macedo Faria Guimarães, juíza de direito do 2.º
Juízo do Tribunal da Comarca de Bragança, faz saber que são citados
os credores da requerida Leonida Fernandes Machado Sena, nacional
de Portugal, número de identificação fiscal 184763789, bilhete de
identidade n.º 10007414, com domicílio no Loteamento Varandas
do Sabor, lote 2, 7.º, direito, Bragança, 5300-000 Bragança, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os

2 e 3, do CPEREF).
A petição deu entrada na Secretaria em 10 de Março de 2003.

22 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Sara Lígia Mace-
do Faria Guimarães. — A Oficial de Justiça, Rita Pinto.

3000221365

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE CASCAIS

Anúncio

Processo n.º 10748/05.8TBCSC.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — Caixa Leasing e Factoring — Instituição Financeira de

Crédito, S. A.
Insolvente — Jorge Manuel Serra Soares.

No Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Cascais, 2.º Juízo
Cível de Cascais, no dia 24 de Outubro de 2006, ao meio-dia, foi
proferida sentença de declaração de insolvência do devedor Jorge
Manuel Serra Soares, bilhete de identidade n.º 2313479, com endere-
ço na Estrada dos Sassoeiros, lote 8, Carcavelos, 2775-000 Carcave-
los, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado António Manuel
Mendes Bernardo, com endereço na Avenida do Engenheiro Arantes
e Oliveira, 4, 5.º, F, 1900-222 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 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;
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A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos
garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 12 de Janeiro de 2007, pelas 10 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.

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.

29 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Maria Guer-
reiro Afonso. — A Oficial de Justiça, Manuela Farinha.

3000221411

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 2890/06.4TJCBR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Transportes Aleixo & Rodrigues, L.da
Credor — Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social — Coim-

bra e outro(s).

No Juízos Cíveis de Coimbra, 5.º Juízo Cível de Coimbra, no dia
11 de Agosto de 2006, pelas 17 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora Transportes Aleixo & Rodrigues,
L.da, número de identificação fiscal 503685895, com endereço na Rua
de Abel Dias Urbano, 2.º, 4.º, 3004-000 5 19 Coimbra, com sede na
morada indicada.

São administradores do devedor Paulo Emanuel Santos Aleixo,
nacional de Portugal, número de identificação fiscal 133678245, com
endereço na Rua de Aquilino Ribeiro, lote A, 5.º, C, Bairro Santa
Apolónia, 3020-096 Coimbra, e Lígia Maria Silvano Nunes Aleixo,
estado civil: casada, nacional de Portugal, número de identificação
fiscal 173580955, com endereço na Rua de Aquilino Ribeiro, lote A,
5.º, C, Bairro Santa Apolónia, 3020-096 Coimbra, a quem é fixado
domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Emídio Joa-
quim Costa e Sousa, com endereço na Rua de Miguel Torga, 225, 6.º,
C, 3030-165 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.

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 12 de Janeiro de 2007, 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 (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).

29 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Alexandra
Silva. — O Oficial de Justiça, Fernando Silva. 3000221385

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 3335/06.5TBGMR.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Óscar Confecções, L.da
Insolvente — António Ribeiro Novais e outro(s).

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são insol-
ventes António Ribeiro Novais, estado civil: casado, nascido em
6 de Abril de 1958, freguesia de Mesão Frio, Guimarães, número
de identificação fiscal 144243288, bilhete de identidade
n.º 7305889, com endereço na Travessa da Boavista, 10, Mesão
Frio, 4810-000 Guimarães, e Rosa Martins de Freitas, estado civil:
casada, freguesia de Atães, Guimarães, nacional de Portugal, nú-
mero de identificação fiscal 149802307, bilhete de identidade
n.º 8409398, com endereço na Travessa da Boavista, 10, Mesão
Frio, 4810-000 Guimarães.

Administrador de insolvência, Dr. Jorge Ruben Rego, com endere-
ço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala 3.2, 4450-043 Matosinhos.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.
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A decisão de encerramento do processo foi determinada por não
existirem bens susceptíveis de apreensão e liquidação para satisfazer
as custas do processo e as restantes dívidas da massa insolvente.

Efeitos do encerramento: o incidente de qualificação prossegue como
incidente limitado.

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

15 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Patrícia Madei-
ra. — O Oficial de Justiça, Jorge Manuel Cunha Rodrigues.

3000221378

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE LOURES

Anúncio

Processo n.º 636-G/1996.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Carmen dos Santos Costa.
Requerida — Maria Nunes dos Santos Félix.

A Dr.ª Maria Isabel Póvoa, juíza de direito deste Tribunal, faz sa-
ber 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).

19 de Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Isabel Pó-
voa. — A Oficial de Justiça, Maria Isabel Esteves Matos.

3000221317

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo n.º 670/04.0TBPFR-E.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Adelino de Oliveira Ferreira Novo e outro(s).
Falida — Micropaços — Formação Profissional, L.da, e outro(s).

A Dr.ª Isabel Peixoto Pereira, juíza de direito deste Tribunal, faz
saber que são os credores e a falida Micropaços — Formação Profis-
sional, L.da, com sede na Avenida dos Templários, 1.º, frente, centro,
4590 Paços de Ferreira, notificados para, no prazo de 5 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

7 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) — O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 3000221390

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 3595/03.3TBSTS-C.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Adelino de Oliveira Ferreira Novo.
Falida — Emília Elisabete Pereira da Rocha.

O Dr. Carlos Revez, juiz de direito deste Tribunal, faz saber que
são os credores e a falida Emília Elisabete Pereira da Rocha, número
de identificação fiscal 194603938, com endereço no lugar de Gomariz,
Sequeirô, 4780 Santo Tirso, 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).

20 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, Carlos Revez. —
O Oficial de Justiça, Carlos Oliveira. 3000221393

Anúncio

Processo n.º 3796/06.2TBSTS.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).

Insolvente — Sersus — Confecções de Vestuário, L.da
Presidente da comissão de credores — Caixa Geral de Depósitos, S. A.,

e outro(s).

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que é insolvente
Sersus — Confecções de Vestuário, L.da, número de identificação fis-
cal 503497908, com sede na Rua da Azenha de Cima, Parque Indus-
trial Ibacoc, Santiago de Bougado, 4785-000 Trofa.

Administradora da insolvência, Dr.ª Ana Domingues Ferreira Al-
ves, com endereço na Rua da Piedade, 43, sala 36, 4050-481 Porto.

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.

8 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Guedes. — A Oficial de Justiça, Paula Cristina Dias Costa.

3000221441

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE TORRES VEDRAS

Anúncio

Processo n.º 1750/06.3TBTVD-C.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Viriato Pedrosa Ribeiro.
Credor — Banco BPI, S. A. — Sociedade Aberta.

O Dr. Nuno Pinela, juiz de direito deste Tribunal, faz saber que são
os credores e o insolvente António Maria Pedreira Vilela, 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 administrador da insolvência (ar-
tigo 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).

29 de Novembro de 2006. — O Juiz de Direito, Nuno Pinela. —
A Oficial de Justiça, Paula Antunes Resoluto. 3000221444

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA DO CONDE

Anúncio

Processo n.º 3740/06.7TBVCD.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — Eugénio Alberto Aguiar Albuquerque e outro(s).
Credor — Banco Espírito Santo, S. A., e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Vila do Conde, 2.º Juízo Cível de Vila
do Conde, no dia 21 de Novembro de 2006, pelas 14 horas e 20 mi-
nutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência dos deve-
dores Eugénio Alberto Aguiar Albuquerque, estado civil: casado, natu-
ral de Portugal, concelho do Porto, freguesia de Miragaia (Lourinhã),
nacional de Portugal, número de identificação fiscal 161650490, bi-
lhete de identidade n.º 1756934, com endereço na Rua de António
Costa Neiva, 1, Vilar, 4485-787 Vila do Conde, e Ana Bela Ramalhão
Coutinho Mota de Albuquerque, estado civil: casada, nascida em 14 de
Dezembro de 1952, natural de Portugal, concelho de Proença-a-Nova,
freguesia de Cedofeita (Porto), número de identificação fiscal
161650465, bilhete de identidade n.º 2847985, com endereço na Rua
de António Costa Neiva, 1, Vilar, 4485-787 Vila do Conde, com
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado Napoleão de Olivei-
ra Duarte, com endereço na Rua da Agra, 20, sala 33, 4150-
-000 25 Porto.

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 e artigos 188.º e seguintes
do CIRE.
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Determina-se a suspensão de todos os prazos de prescrição e de
caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso do presente
processo, artigo 100.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 5 de Fevereiro de 2007, pelas 10 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.

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.

23 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Leonor Maria
Falcão Pimenta Ribeiro. — A Oficial de Justiça, Fernanda Duarte.

3000221340

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 1491/05.9TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Sabel — Distribuição Eléctrica, S. A.
Devedora — Electro Industrial H. V. C. — Instalações Electro-

mecânicas, L.da

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 1.º Juízo de Lisboa, no dia
4 de Outubro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de decla-
ração de insolvência da devedora Electro Industrial H. V. C. — Insta-
lações Electromecânicas, L.da, número de identificação fiscal
505402963, com endereço na Rua da República, Centro Comercial
Galeria, 1.º, loja 5, Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira), com
sede na morada indicada.

É administrador da devedora, Honório Vaz da Conceição, com
endereço no Parque Residencial de Vialonga, Banda 2 10, rés-do-
-chão, D, 2625 Vialonga, a quem é fixado domicílio na morada in-
dicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Maria Alexandra
d’Oliveira Campos Santos, com endereço na Rua de Azedo Gneco,
80, 1.º, D, 1350-039 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 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 11 de Janeiro de 2007, pelas 10 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 Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000221389
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2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 2716/05.6TBPMS-R.
Acção de processo sumário.
Autor — Caixa Leasing Factoring — Inst. Financeira Crédito S. A.
Réu — massa insolvente de João Cerejo dos Santos, S. A.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa, faz saber que, nos presentes au-
tos supra-identificados, que correm por apenso aos autos de declara-
ção de insolvência, por este juízo e Tribunal, em que é devedor massa
insolvente de João Cerejo dos Santos, S. A., Avenida de Gago Couti-
nho, 91, 1000 Lisboa, correm éditos de 10 dias contados da segunda
e última publicação do anúncio, citando os credores da massa insol-
vente, para, no prazo de 20 dias, findo os dos éditos, contestarem,
querendo, a presente acção (artigos 146.º e 148.º do CIRE e 783.º do
CPC), e na qual pretende o autor que seja reconhecido o seu direito
sobre o bem móvel: Bulldozzer Caterpillar D6 HXL, com Ripper
Louritex n.º 9LK00768, cujo duplicado se encontra neste Tribunal à
disposição de quem o queira consultar, dentro das horas de expediente.

20 de Outubro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. — O Oficial de Justiça, Luís Francisco Cabeça M.
Horta. 3000221254

Anúncio

Processo n.º 2716/05.6TBPMS-V.
Restituição e separação de bens (CIRE).
Requerente — António José Matos Loureiro.
Devedor — massa insolvente de João Cerejo dos Santos, S. A., e

outro(s).

São citados os credores do insolvente João Cerejo dos Santos, S. A.,
com sede na Avenida de Gago Coutinho, 91, em Lisboa, para, no
prazo de 20 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se com a afixação do presente edital, contestarem, que-
rendo, sob pena de se considerarem confessados os factos articulados
pelo(a) autor(a) e que consiste, em ser a acção julgada procedente
por provada e separados da massa falida e restituídos ao autor(a) os
bens reclamados.

Com a contestação deverá oferecer todos os meios de prova de
que disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arrola-
das, cujo número não pode exceder os limites no artigo 789.º do CPC.

Os duplicados da petição e dos documentos, encontram-se à dis-
posição dos citandos, na secretaria judicial, onde poderão ser con-
sultados.

8 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. — O Oficial de Justiça, Luís Francisco Cabeça M.
Horta. 3000221336

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

Anúncio

Processo n.º 93-D/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Napoleão Duarte (liquidatário judicial).
Falido — João Dias da Costa.

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal,
faz saber que são os credores e o falido João Dias da Costa notifica-
dos para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronuncia-
rem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1,
do CPEREF).

Passou-se o presente edital, que vai ser devidamente afixado no
local que a lei determina.

20 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Fábia de Jesus Moreno. 3000221339

Anúncio

Processo n.º 160/04.1TYVNG-Q.
Prestação de contas (liquidatário).

Liquidatário judicial — Ana Domingues Ferreira Alves.
Requerida — Snec — Sociedade Nac. Elect. e Construções, L.da

A Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal,
faz saber que são os credores e a falida Snec — Sociedade Nac. Elect.
e Construções, L.da, 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 liqui-
datário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

16 de Novembro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. — A Oficial de Justiça, Fábia de Jesus Moreno.

3000221443

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior de Economia e Gestão

Aviso

1 — Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de
Setembro, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universi-
dade Técnica de Lisboa, por despacho do presidente do conselho
directivo de 10 de Outubro de 2006, proferido por delegação do
reitor da mesma Universidade de 25 de Agosto de 2005, pretende
admitir, em regime de contrato de trabalho a termo certo, um tra-
balhador para o desempenho de funções no âmbito do projecto de
implementação do Projecto Integrado de Marketing — Gestão de
Produtos do ISEG.

2 — O local de trabalho situa-se nas instalações do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão, sediado na Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa.

3 — Prazo de duração do contrato — terá a duração de um ano,
renovável, mas a sua duração nunca poderá exceder o período de
duração do projecto.

4 — Vencimento — o correspondente à remuneração mensal de
técnico superior de 1.ª classe, escalão 1, índice 460, de acordo com o
sistema retributivo da função pública.

5 — Requisitos de candidatura:

a) Licenciatura em Sociologia ou Investigação Social Aplicada;
b) Experiência profissional na actividade a desempenhar ou área

afim, sendo condição preferencial experiência em universidades, de-
signadamente em serviços académicos, na área da cooperação inter-
nacional, com conhecimentos sobre o processo de Bolonha, ECTS,
planos de estudo e articulação académica e suplemento ao diploma.
Capacidade de gerir os processos de mobilidade de alunos e docentes,
nacionais e estrangeiros. Experiência e formação na área de atendi-
mento ao público dentro das organizações/relacionamento interpes-
soal. Bons conhecimentos da língua inglesa e francesa. Conhecimen-
tos de informática na óptica do utilizador, sendo de salientar
experiência e formação em correio electrónico e PowerPoint. Com
disponibilidade completa de horários alargados.

6 — Selecção — os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Avaliação curricular.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento

dirigido ao presidente do conselho directivo do Instituto Superior de
Economia e Gestão e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada
pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, para o Ins-
tituto Superior de Economia e Gestão, Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa, devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa;
b) Identificação do aviso de oferta pública de emprego a que se

candidata.

7.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia da certidão de habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais (cur-

sos de formação e outros).
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8 — Prazo para a apresentação das candidaturas — cinco dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

9 — Garantia de igualdade de tratamento — nos termos do Despa-
cho Conjunto n.º 373/2000, declara-se que, em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, en-
quanto entidade empregadora, promove activamente uma prática de
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosa-
mente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves. 3000219640

Aviso

1 — Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de
Setembro, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universida-
de Técnica de Lisboa, por despacho do presidente do conselho direc-
tivo de 10 de Outubro de 2006, proferido por delegação do reitor da
mesma Universidade de 25 de Agosto de 2005, pretende admitir, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, dois trabalhadores para
o desempenho de funções no âmbito do projecto de implementação
do Projecto Integrado de Marketing — Gestão de Produtos do ISEG.

2 — O local de trabalho situa-se nas instalações do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão, sediado na Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa.

3 — Prazo de duração do contrato — terá a duração de um ano,
renovável, mas a sua duração nunca poderá exceder o período de
duração do projecto.

4 — Vencimento — o correspondente à remuneração mensal de
assistente administrativo principal, escalão 1, índice 222, de acordo
com o sistema retributivo da função pública.

5 — Requisitos de candidatura:

a) 11.º ano de escolaridade;
b) Experiência profissional na actividade a desempenhar ou área

afim, sendo condição preferencial experiência em universidades, de-
signadamente na área de serviços académicos, conhecimentos sobre o
processo de Bolonha, planos de estudo e articulação académica, orga-
nização de arquivo, registo de entrada e saída de correspondência, com
bons conhecimentos a nível informático na óptica do utilizador, ex-
periência e formação na área de atendimento ao público e relaciona-
mento interpessoal, conhecimentos de línguas, preferencialmente
inglês e disponibilidade completa de horários alargados.

6 — Selecção — os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Avaliação curricular.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento

dirigido ao presidente do conselho directivo do Instituto Superior de
Economia e Gestão e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada
pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, para o Ins-
tituto Superior de Economia e Gestão, Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa, devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa;
b) Identificação do aviso de oferta pública de emprego a que se

candidata.

7.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia da certidão de habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais (cur-

sos de formação e outros).

8 — Prazo para a apresentação das candidaturas — cinco dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

9 — Garantia de igualdade de tratamento — nos termos do Despa-
cho Conjunto n.º 373/2000, declara-se que, em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, en-
quanto entidade empregadora, promove activamente uma prática de
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosa-
mente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves. 3000219641

Aviso

1 — Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 252/97, de 26 de
Setembro, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universida-
de Técnica de Lisboa, por despacho do presidente do conselho direc-
tivo de 10 de Outubro de 2006, proferido por delegação do reitor da
mesma Universidade de 25 de Agosto de 2005, pretende admitir, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, dois trabalhadores para
o desempenho de funções no âmbito do projecto de implementação
do Projecto Integrado de Marketing — Gestão de Produtos do ISEG.

2 — O local de trabalho situa-se nas instalações do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão, sediado na Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa.

3 — Prazo de duração do contrato — terá a duração de um ano,
renovável, mas a sua duração nunca poderá exceder o período de
duração do projecto.

4 — Vencimento — o correspondente à remuneração mensal de
auxiliar técnico, escalão 1, índice 199, de acordo com o sistema re-
tributivo da função pública.

5 — Requisitos de candidatura:

a) Escolaridade obrigatória;
b) Ter 18 anos completos;
c) Experiência profissional na actividade a desempenhar ou área afim,

sendo condição preferencial experiência em universidades, designada-
mente na área de serviços académicos, apoios às actividades técnicas e
administrativas, experiência em atendimento e encaminhamento do
público, apoio às salas de aulas, com assistência em equipamentos in-
formáticos e acompanhamento de alunos, conhecimentos de informá-
tica na óptica do utilizador, recepção e entrega de expediente e enco-
mendas e com disponibilidade completa de horários alargados.

6 — Selecção — os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Avaliação curricular.

7 — Apresentação de candidaturas:
7.1 — A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento

dirigido ao presidente do conselho directivo do Instituto Superior de
Economia e Gestão e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada
pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, para o Ins-
tituto Superior de Economia e Gestão, Rua do Quelhas, 6, 1200-
-781 Lisboa, devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa;
b) Identificação do aviso de oferta pública de emprego a que se

candidata.

7.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia da certidão de habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais (cur-

sos de formação e outros).

8 — Prazo para a apresentação das candidaturas — cinco dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

9 — Garantia de igualdade de tratamento — nos termos do Despa-
cho Conjunto n.º 373/2000, declara-se que, em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, en-
quanto entidade empregadora, promove activamente uma prática de
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosa-
mente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves. 3000219642

Despacho

Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
23 de Agosto de 2006, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005:

Rita Gertrudes Vences Milheiras — contratada por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2006, pelo
período de um ano, renovável, em regime de contrato a termo certo,
para exercer funções equiparadas às de técnico profissional de 2.ª classe,
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índice 199, escalão 1, da tabela indiciária do Regime Geral da Admi-
nistração Pública, no âmbito de implementação do Projecto Integra-
do de Marketing — Gestão de Produtos do ISEG rescindiu o respecti-
vo contrato com efeitos a partir de 26 de Agosto de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves. 3000219638

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Edital n.º 89/2006

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de
Aveiro, faz público que a Assembleia Municipal de Aveiro, na quarta
reunião da sessão ordinária de Abril, realizada em 10 de Maio de 2006,
mediante propostas desta Câmara Municipal aprovadas nas suas reu-
niões de 21 de Fevereiro de 2005 e 8 de Maio de 2006, aprovou as
seguintes alterações ao Regulamento de Venda Ambulante no Municí-
pio de Aveiro, publicado no apêndice n.º 148 ao Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 270, de 22 de Novembro de 2002:

1 — Aditamento das alíneas b), c) e d) ao artigo 7.º ao texto da-
quele Regulamento, com o seguinte teor:

«b) Frente ao estabelecimento discoteca designado por ‘Oito Graus
Oeste’ — um lugar;

c) Frente ao estabelecimento discoteca designado por ‘Estação da
Luz’ — dois lugares;

d) Entre a Rotunda de Severim Duarte e a Rotunda do ‘Retail
Park’ — dois lugares.»

2 — Alteração ao artigo 9.º do citado Regulamento, eliminando-se
o n.º 2 e passando a ser o seguinte o seu teor:

«A venda ambulante pode realizar-se até às 4 horas de todos os
dias da semana.»

3 — Alteração ao artigo 16.º, passando o n.º 4 a 5, e sendo a re-
dacção do actual n.º 4 do seguinte teor:

«4 — Os produtos de pastelaria, na sua generalidade, devem estar
salvaguardados da exposição directa do sol. Os produtos de pastelaria
com cremes, base de ovos e que necessitem de refrigeração têm tam-
bém que cumprir as condições de conservação pelo frio.»

4 — Alteração ao texto do artigo 18.º, substituindo-se o seu teor
pelo seguinte:

«A venda ambulante de géneros alimentícios deve realizar-se em
condições de higiene, de acordo com a legislação em vigor.»

5 — Aditamento da alínea r) ao artigo 21.º, com a seguinte redac-
ção:

«r) Ovos moles de Aveiro, de acordo com o Despacho n.º 5062/
2006, publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de Março.»

Face a estas alterações, é republicado em anexo ao presente o
Regulamento de Venda Ambulante no Município de Aveiro, com as
mesmas inseridas nos respectivos lugares.

9 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia.

Regulamento da Venda Ambulante
no Município de Aveiro

Nota justificativa

Tornando-se necessário reformular a regulamentação do exercício
da actividade de venda ambulante no município de Aveiro, quer por-
que a realidade hoje se apresenta substancialmente diferente daquela
que esteve subjacente à aprovação do Regulamento de Venda Ambu-
lante do Concelho de Aveiro actualmente em vigor, quer pelas alte-
rações legislativas que, entretanto, se foram introduzido ao regime do
Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, a Câmara Municipal de Aveiro,

em reunião de 15 de Março de 2001, aprovou o seguinte Regulamen-
to de Venda Ambulante no Município de Aveiro, que agora se subme-
te a apreciação pública.

Este Regulamento, para além da reformulação geral de conceitos e
de adaptação às normas legais em vigor, introduziu algumas prescri-
ções que não tinham definição no anterior Regulamento de Venda
Ambulante.

Das novas regras introduzidas, destaca-se a actualização das zonas
e locais fixos onde é permitido o exercício da venda ambulante —
tendo-se eliminado certas zonas onde antes se permitia a venda am-
bulante e definido novos locais fixos de venda ambulante —, a esti-
pulação das zonas e locais especialmente destinadas ao comércio
ambulante de certas categorias de produtos e das zonas e locais espe-
cialmente acessíveis aos veículos e reboques utilizados na venda am-
bulante.

O presente Regulamento actualiza, ainda, os montantes das coimas
e o regime de aplicação de sanções acessórias aplicáveis às contra-
-ordenações, resultantes das normas legais em vigor.

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem por lei habilitante o Decreto-Lei
n.º 122/79, de 8 de Maio, aditado pelo Decreto-Lei n.º 283/86, de
5 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 282/
85, de 22 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 399/91, de 16 de Outubro, e
pelo Decreto-Lei n.º 252/93, de 14 de Julho, e ainda a Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 — O exercício da venda ambulante no concelho de Aveiro rege-
se pelo disposto no presente Regulamento e demais legislação em
vigor aplicável.

2 — Exceptuam-se do âmbito de aplicação do presente regulamen-
to a distribuição domiciliária efectuada por conta de comerciantes com
estabelecimento fixo, a venda de lotarias, jornais e outras publicações
periódicas.

Artigo 3.º

Noção de vendedor ambulante

São considerados vendedores ambulantes os que:

a) Transportando as mercadorias do seu comércio, por si ou por
qualquer meio adequado, as vendam ao público consumidor pelos lu-
gares do seu trânsito;

b) Fora dos mercados municipais e em locais fixos demarcados pela
Câmara Municipal, vendam as mercadorias que transportem, utilizan-
do na venda os seus meios próprios ou outros que a Câmara Munici-
pal coloque à sua disposição;

c) Transportando a sua mercadoria em veículos, neles efectuem a
respectiva venda, quer pelos lugares do seu trânsito, quer nos locais
fixos demarcados pela Câmara Municipal, fora dos mercados munici-
pais;

d) Utilizando veículos automóveis ou reboques, neles confeccio-
nem, na via pública ou em locais para o efeito determinados pela
Câmara Municipal, refeições ligeiras ou outros produtos comestíveis
preparados de forma tradicional.

Artigo 4.º

Proibição do exercício da venda ambulante

1 — Sem prejuízo do estabelecimento em legislação especial, o
exercício da venda ambulante é vedado às sociedades, aos mandatários
e aos que exerçam outra actividade profissional, não podendo ainda
ser praticado por interposta pessoa.

2 — É proibido no exercício da venda ambulante a actividade de
comércio por grosso.

Artigo 5.º

Zonas e locais fixos para o exercício da venda ambulante

A venda ambulante com o carácter de permanência atrás referido
no artigo 3.º apenas é permitida nos seguintes locais:

a) Passeio de acesso ao jardim público, no topo da Avenida de Artur
Ravara — dois lugares;

b) Passeio norte da Avenida de Artur Ravara, em frente ao portão
do Parque Municipal Infante D. Pedro — dois lugares;
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c) Largo da Estação (lado sul) junto ao posto de transformação —
dois lugares;

d) Largo do Rossio, junto ao Cais da Lancha Santa Joana — dois
lugares;

e) Forca Vouga, junto ao Parque de Estacionamento dos SMA —
dois lugares.

Artigo 6.º

Zonas e locais especialmente destinados ao comércio
ambulante de certas categorias de produtos

A venda ambulante de pão e de outros produtos de pastelaria e
confeitaria é permitida na Praça do Dr. Joaquim de Melo Freitas, aos
domingos no período da manhã.

Artigo 7.º

Zonas e locais especialmente acessíveis aos veículos
e reboques utilizados na venda ambulante

Os veículos ou reboques utilizados na venda ambulante podem ter
acesso aos seguintes locais fixos de venda:

a) Parque de estacionamento da Avenida de Artur Ravara, frente
ao portão do Parque Municipal Infante D. Pedro — dois lugares;

b) Frente ao estabelecimento discoteca designado por «Oito Graus
Oeste» — um lugar;

c) Frente ao estabelecimento discoteca designado por «Estação da
Luz» — dois lugares;

d) Entre a Rotunda de Severim Duarte e a Rotunda do «Retail
Park» — dois lugares.

Artigo 8.º

Locais vedados ao exercício da venda ambulante

1 — A venda ambulante não pode ser exercida em locais situados
a menos de 50 m de:

a) Museus;
b) Igrejas;
c) Hospitais e casas de saúde;
d) Estabelecimentos de ensino;
e) Edifícios considerados como património cultural;
f) Passagens subterrâneas;
g) Piscinas municipais;
h) Parques infantis;
i) Recintos desportivos;
j) Estabelecimentos que se dediquem à venda do mesmo tipo de

artigos.

2 — A actividade de venda ambulante não pode, ainda, ser exer-
cida no interior dos mercados, pavilhões ou outros espaços cobertos
do domínio municipal.

3 — Nos mercados municipais só é permitido o exercício da acti-
vidade de vendedor ambulante de produtos que se vendam nesses
mercados quando neles não existirem lugares vagos para a venda fixa
desses produtos.

4 — Havendo lugares vagos nos mercados municipais, mas verifi-
cando-se em determinadas áreas insuficiente abastecimento do públi-
co, pode a Câmara Municipal fixar lugares ou zonas, dentro dessas
áreas, para o exercício do comércio ambulante limitado no número
anterior.

Artigo 9.º

Período de exercício

A venda ambulante pode realizar-se até às 4 horas de todos os dias
da semana.

Artigo 10.º

Cartão de vendedor ambulante

1 — Os vendedores ambulantes só podem exercer a sua actividade
no concelho de Aveiro desde que sejam portadores do cartão de ven-
dedor ambulante emitido nos termos do n.º 2 do presente artigo.

2 — A emissão e a renovação do cartão para o exercício da venda
ambulante compete à Câmara Municipal, a requerimento do interessado.

3 — O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível.

Artigo 11.º

Requerimento

1 — O requerimento a que se refere o n.º 2 do artigo anterior é ela-
borado em impresso próprio, acompanhado dos seguintes elementos:

a) Duas fotografias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal;
d) Fotocópia do cartão de empresário em nome individual;
e) Fotocópia da declaração de início de actividade.

2 — Quando haja dúvidas fundadas acerca do seu conteúdo ou au-
tenticidade, pode ser exigida a exibição de original ou documento
autenticado para conferência.

3 — Do requerimento constarão os seguintes elementos:

a) Identificação dos interessados;
b) Situação pessoal dos requerentes, designadamente, quanto à si-

tuação profissional actual ou anterior, habilitações literárias, compo-
sição, rendimentos e encargos do agregado familiar e se se encontram
em situação de invalidez ou assistência.

4 — A indicação dos elementos referidos na alínea b) é dispensada
a quem exerceu nos últimos três anos, de modo continuado, a venda
ambulante.

5 — No caso de os interessados serem menores de 18 anos, o re-
querimento em referência deverá ser acompanhado de atestado médi-
co comprovativo de que foram sujeitos a prévio exame médico que
ateste a sua aptidão para o trabalho.

6 — A Câmara Municipal decide sobre o pedido de emissão de cartão
no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da data da entrega do
respectivo requerimento do qual será passado recibo.

7 — O prazo a que se refere o número anterior é interrompido
pela notificação do requerente para suprir eventuais deficiências do
requerimento ou da documentação junta, começando a correr novo
prazo a partir da data de recepção, na Câmara Municipal, dos ele-
mentos pedidos.

Artigo 12.º

Prazo de validade e renovação do cartão
de vendedor ambulante

1 — O cartão de vendedor ambulante é válido por um ano.
2 — O cartão de vendedor ambulante emitido pela Câmara Munici-

pal de Aveiro é válido apenas dentro da área do respectivo município.
3 — A renovação anual do cartão de vendedor ambulante deve ser

requerida até 30 dias antes do termo da sua validade.
4 — Qualquer pedido de renovação efectuada para além do prazo

referido no número anterior dá origem a um novo procedimento e à
emissão de um novo cartão.

Artigo 13.º

Registo na Direcção-Geral do Comércio

Aquando do pedido de emissão ou renovação do cartão de vende-
dor ambulante, os interessados deverão, ainda, preencher um impres-
so destinado ao registo na Direcção-Geral do Comércio, para efeitos
de cadastro comercial.

Artigo 14.º

Disposições identificativas do exercício da actividade

1 — No exercício da sua actividade deve o vendedor afixar, em
local bem visível, o seu nome, morada e número de cartão de vende-
dor ambulante.

2 — A identificação do vendedor será colocada nos tabuleiros,
bancadas, unidades móveis ou quaisquer outros meios utilizados na
venda.

3 — O vendedor ambulante é obrigado a afixar, de modo visível
para o público, letreiros, etiquetas ou listas indicando o preço dos
produtos, géneros e artigos expostos.

Artigo 15.º

Fiscalização

1 — São entidades fiscalizadoras do cumprimento das disposições
do presente Regulamento e demais disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis ao exercício da venda ambulante, a Câmara Municipal
de Aveiro, a Direcção-Geral da Inspecção Económica, a Inspecção-
-Geral do Trabalho, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacio-
nal Republicana, as autoridades sanitárias e entidades policiais, admi-
nistrativas e fiscais, no âmbito das respectivas atribuições.

2 — Sempre que seja exigido pelas entidades fiscalizadoras compe-
tentes, o vendedor ambulante terá de indicar e facilitar o acesso ao
local onde se encontre guardada a mercadoria.

3 — O vendedor deve fazer-se acompanhar, para apresentação
imediata às entidades competentes para a fiscalização, do cartão de
vendedor ambulante actualizado.
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4 — O vendedor deverá fazer-se acompanhar, ainda, das facturas
ou documentos equivalentes comprovativos da aquisição dos produ-
tos para venda ao público, contendo os seguintes elementos:

a) O nome e domicílio do comprador;
b) O nome ou a denominação social e a sede ou domicílio do pro-

dutor, grossista, retalhista ou outro fornecedor aos quais haja sido feita
a aquisição e, bem assim, a data em que esta foi efectuada;

c) A especificação das mercadorias adquiridas, com indicação das
respectivas quantidades, preços e valores ilíquidos, descontos, abati-
mentos ou bónus concedidos e ainda, quando for caso disso, das cor-
respondentes marcas, referências e números de série.

5 — Exceptua-se do disposto no número anterior a venda ambu-
lante de artigos de artesanato, fruta, produtos hortícolas ou quaisquer
outros de fabrico ou produção próprios.

Artigo 16.º

Exposição dos bens

1 — Na exposição e venda dos produtos do seu comércio, devem
os vendedores ambulantes utilizar individualmente tabuleiro de dimen-
sões não superiores a 1 m × 1,20 m e colocado a uma altura mínima
de 0,40 m do solo.

2 — O disposto no número anterior não é aplicável quando a
Câmara Municipal coloque à disposição dos vendedores outros meios
de venda e exposição ou quando a unidade móvel utilizada, pelas suas
características, o justifique.

3 — Está ainda dispensada do cumprimento do disposto no n.º 1 a
venda ambulante de roupa, artesanato e outros produtos não alimen-
tares que, pela sua natureza, não careçam de tabuleiros.

4 — Os produtos de pastelaria, na sua generalidade, devem estar
salvaguardados da exposição directa do sol. Os produtos de pastelaria
com cremes, base de ovos e que necessitem de refrigeração têm tam-
bém que cumprir as condições de conservação pelo frio.

5 — O material de exposição, venda e arrumação deve ser remo-
vido da via pública sempre que o vendedor não se encontre a exercer
efectivamente a sua actividade.

Artigo 17.º

Normas hígio-sanitárias de carácter geral

O vestuário e utensílios de trabalho utilizados na venda ambulante,
tais como, o material de exposição, venda, arrumação, depósito ou
transporte dos produtos, devem ser mantidos em rigoroso estado de
asseio e higiene.

Artigo 18.º

Normas gerais de higiene aplicáveis à venda de géneros
alimentícios

A venda ambulante de géneros alimentícios deve realizar-se em
condições de higiene, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 19.º

Regras de conduta

Os vendedores ambulantes devem comportar-se com civismo nas suas
relações com o público.

Artigo 20.º

Interdições

Aos vendedores ambulantes é, ainda, interdito:

a) Impedir ou dificultar, por qualquer forma, o trânsito nos locais
destinados à circulação de veículos e peões;

b) Impedir ou dificultar o acesso aos meios de transporte público e
às paragens dos respectivos veículos;

c) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edificios públi-
cos ou privados, bem como o acesso ou exposição dos estabelecimen-
tos comerciais ou lojas de venda ao público;

d) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros
materiais susceptíveis de pejarem ou conspurcarem a via pública.

Artigo 21.º

Bens absolutamente proibidos na venda ambulante

É proibido o comércio ambulante dos seguintes produtos, constan-
tes da listagem anexa ao Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio:

a) Carnes verdes, ensacadas, fumadas e enlatadas e miudezas co-
mestíveis;

b) Bebidas, com excepção de refrigerantes e águas minerais quan-
do nas suas embalagens de origem, água e preparados com água à
base de xaropes e do referido na alínea d) do artigo 3.º deste Regu-
lamento;

c) Medicamentos e especialidades farmacêuticas;
d) Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, parasiticidas,

raticidas e semelhantes;
e) Sementes, plantas e ervas medicinais e respectivos prepa-

rados;
f) Móveis, artigos de mobiliário, colchoaria e antiguidades;
g) Tapeçarias, alcatifas, carpetes, passadeiras, tapetes, oleados e

artigos de estofador;
h) Aparelhagem radioeléctrica, máquinas e utensílios eléctricos ou

a gás, candeeiros, lustres, seus acessórios ou partes separadas e mate-
rial para instalações eléctricas;

i) Instrumentos musicais, discos e afins, outros artigos musicais,
seus acessórios e partes separadas;

j) Materiais de construção, metais e ferragens;
k) Veículos automóveis, reboques, velocípedes com ou sem motor

e acessórios;
l) Combustíveis líquidos, sólidos e gasosos, com excepção do pe-

tróleo, álcool desnaturado, carvão e lenha;
m) Instrumentos profissionais e científicos e aparelhos de medida

e verificação, com excepção das ferramentas e utensílios semelhan-
tes de uso doméstico ou artesanal;

n) Material para fotografia e cinema e artigos de óptica, oculista,
relojoaria e respectivas peças separadas ou acessórios;

o) Borracha e plásticos em folha ou tubo ou acessórios;
p) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais explo-

sivos ou detonantes;
q) Moedas e notas de banco;
r) Ovos moles de Aveiro, de acordo com o Despacho n.º 5062/

2006, publicado na 2.ª série do Diário da República de 6 de
Março.

Artigo 22.º

Contra-ordenações

1 — De acordo com o disposto no presente regulamento, consti-
tuem contra-ordenações:

a) O exercício da venda ambulante, com carácter de permanência
em local fixo, fora dos locais para tal autorizados pela Câmara Mu-
nicipal;

b) O exercício da venda ambulante a distância inferior à estipulada
no artigo 8.º, 1, ou no interior de mercados, pavilhões ou outros es-
paços cobertos do domínio municipal;

c) O exercício da venda ambulante fora do horário previsto no
artigo 9.º;

d) O exercício da venda ambulante sem a competente autorização
da Câmara Municipal;

e) O exercício da venda ambulante sem que o vendedor seja, nesse
momento, portador do cartão de vendedor ambulante;

f) O exercício da venda ambulante sem a fixação em local bem
visível dos elementos identificativos estatuídos no artigo 14.º;

g) A exposição e venda de produtos sem a utilização de tabuleiro
ou com a utilização deste de dimensões superiores a 1 m × 1,20 m ou
colocado a altura inferior a 0,40 m do solo;

h) O exercício da venda ambulante, em locais destinados à circula-
ção de veículos e peões, impedindo ou dificultando o trânsito nesses
locais;

i) O exercício da venda ambulante impedindo ou dificultando o
acesso a meios de transporte público e às paragens dos respectivos
veículos;

j) O exercício da venda ambulante impedindo ou dificultando o
acesso a monumentos e a edificios públicos ou privados e, bem assim,
impedindo ou dificultando o acesso ou exposição dos estabelecimen-
tos comerciais ou lojas de venda ao público;

k) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou quais-
quer materiais susceptíveis de pejarem ou conspurcarem a via pú-
blica;

l) A venda de bens proibidos, nos termos da lei e do presente regu-
lamento, na venda ambulante.

2 — As contra-ordenações previstas nas alíneas a) a l) do número
anterior são puníveis com coima graduada de 24,94 euros até ao
máximo de 2493,99 euros.

3 — Em caso de negligência, os limites e máximos referidos no
n.º 2 do presente artigo são reduzidos a metade.
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Artigo 23.º

Sanções acessórias

Para além das sanções acessórias previstas no Decreto-Lei n.º 433/
82, de 27 de Outubro, pode ser aplicada a sanção acessória da apreen-
são de bens a favor do município, nas seguintes situações:

a) Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária
autorização ou fora dos locais autorizados para o efeito;

b) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercado-
rias proibidas neste tipo de comércio.

Artigo 24.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publi-
cação.

Aprovado pela Assembleia Municipal de Aveiro na sua reunião de
30 de Setembro de 2002.

3000216272

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 96/VC/DRH-SR/2006

Concurso n.º 1/2005

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 23 de Novembro de 2006, e na
sequência de concurso externo de ingresso aberto através do aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 47, de 8 de Março de
2005, foi classificado o seguinte candidato: Miguel de Abreu Nunes de
Almeida, devendo o mesmo celebrar contrato administrativo de pro-
vimento pelo período de um ano, na categoria de médico veterinário
municipal, da carreira de técnico superior, escalão 1, índice 321, nos
termos do preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, no prazo de
20 dias contados a partir da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Novembro de 2006. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000221397

Aviso n.º 99 VC/DRH/SR-2006

Concursos internos de acesso geral

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelos meus despachos n.os 399 VC/DRH/
2006, de 12 de Setembro, 390 VC/DRH/SR/2006, de 21 de Setembro,
524 VC/DRH/SR/2006, de 24 de Novembro, 378, 379, 380, 381 e
382 VC/DRH/SR/2006, de 15 de Setembro, 398 VC/DRH/SR/2006, de
27 de Setembro, 441 VC/DRH/SR/2006, de 16 de Outubro, 510 e 512
VC/DRH/SR/2006, de 16 de Novembro, e 523 VC/DRH/2006, de 24
de Novembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, concursos
internos de acesso geral, para preenchimento dos lugares abaixo indi-
cados:

Referência n.º 11/2006 — dois lugares na categoria de técnico su-
perior de arquivo principal;

Referência n.º 18/2006 — um lugar na categoria de técnico profis-
sional especialista;

Referência n.º 19/2006 — nove lugares na categoria de técnico
profissional principal;

Referência n.º 20/2006 — um lugar na categoria de técnico profis-
sional de ambiente/espaços verdes de 1.ª classe;

Referência n.º 21/2006 — dois lugares na categoria de desenhador
especialista principal;

Referência n.º 22/2006 — três lugares na categoria de desenhador
especialista;

Referência n.º 23/2006 — dois lugares na categoria de desenhador
principal;

Referência n.º 24/2006 — um lugar na categoria de mecânico prin-
cipal;

Referência n.º 25/2006 — três lugares na categoria de operador de
estações elevatórias principal;

Referência n.º 27/2006 — um lugar na categoria de pedreiro prin-
cipal;

Referência n.º 28/2006 — três lugares na categoria de pintor prin-
cipal;

Referência n.º 29/2006 — quatro lugares na categoria de serralhei-
ro civil principal;

Referência n.º 31/2006 — dois lugares na categoria de asfaltador
principal.

2 — Nos presentes concursos serão aplicadas as normas constan-
tes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho; 238/99, de 25 de
Junho; 404-A/98, 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, esgotando-se a validade com o provimento das vagas a con-
curso.

3 — Os lugares a prover destinam-se ao exercício de funções nos
serviços municipais na área do município do Seixal, nomeadamente:

Referência n.º 11/2006 — Divisão de Biblioteca Arquivo e Histó-
ria Municipal;

Referência n.º 18/2006 — Divisão de Desporto e Equipamentos
Desportivos;

Referência n.º 19/2006 — Divisão de Águas, Gabinete da Presidên-
cia, Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Manutenção e Equipa-
mentos Electromecânicos, Divisão de Acção Cultural e Gabinete de
Acção Social;

Referência n.º 20/2006 — Divisão de Espaços Verdes;
Referência n.º 21/2006 — Divisão de Águas e Divisão de Manu-

tenção e Conservação Urbana;
Referência n.º 22/2006 — Divisão de Águas, Divisão de Manuten-

ção e Conservação Urbana e Plano Director Municipal;
Referência n.º 23/2006 — Divisão de Manutenção e Conservação

Urbana e Sistemas de Informação Geográfica;
Referência n.º 24/2006 — Divisão de Parque Auto;
Referência n.º 25/2006 — Divisão de Águas;
Referência n.º 27/2006 — Divisão de Redes Viárias e Transportes;
Referência n.º 28/2006 — Divisão de Manutenção e Conservação

Urbana e Divisão de Redes Viárias e Transportes;
Referência n.º 29/2006 — Divisão do Património Histórico-Natural,

Divisão de Manutenção e Conservação Urbana e Divisão de Manu-
tenção e Equipamentos Electromecânicos;

Referência n.º 31/2006 — Divisão de Redes Viárias e Transportes.

4 — Nos presentes concursos serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

Referências n.os 11/2006 e 24/2006:

Avaliação curricular;
Prova escrita de conhecimentos específicos de natureza teórica.

Referência n.º 22/2006:

Avaliação curricular;
Prova oral de conhecimentos específicos de natureza teórica.

Referência n.º 25/2006:

Avaliação curricular;
Prova oral de conhecimentos gerais e específicos de natureza teó-

rica.

Referências n.os 18/2006; 19/2006; 20/2006; 21/2006; 23/2006;
27/2006; 28/2006; 29/2006 e 31/2006:

Avaliação curricular.

4.1 — A avaliação curricular (AC), com carácter eliminatório,
destina-se a avaliar as aptidões profissionais dos candidatos para
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o exercício da função (categoria), através da ponderação dos fac-
tores:

a) Experiência profissional (EP);
b) Formação profissional (FP);
c) Habilitação académica de base (HAB);
d) Classificação de serviço (CS).

4.2 — Referência n.º 11/2006 — a prova será escrita de conheci-
mentos específicos de natureza teórica (de carácter eliminatório), com
consulta e terá a duração máxima de duas horas. Consistirá numa dis-
sertação que abordará o seguinte tema:

Perspectivas funcionais organizacionais para a instalação e funcio-
namento de um arquivo municipal.

Bibliografia:

Biraghi, C. — Técnicas modernas de archivo: manual pratico de
organizacion y funcionmento. Barcelona: Editorial Hispano Europea,
cop. 1984. (Biblioteca de direccion, organizacion y administracion
de empresas. Técnicas administrativas). ISBN 84-255-0685-9;

Heredia Herrera, Antónia — Archivística general: teoria y práti-
ca. 6.ª ed. Servicio de publicaciones de la Diputation de Sevilha, 1983.
ISBN 84-7798-056-X;

Dicionário de terminologia arquivística. Lisboa: Instituto da Bi-
blioteca Nacional do Livro, 1993. ISBN 972-565-146-4;

Rosseau, Jean Yves; Couture, Carol — Os fundamentos da disci-
plina arquivística. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1998 (Nova En-
ciclopédia; 56). ISBN 972-20-1428-5.

Referência n.º 22/2006 — a prova será oral de conhecimentos
específicos de natureza teórica (PC), com carácter eliminatório,
terá a duração máxima de quinze minutos e abordará os seguintes
temas:

Conhecimentos gerais sobre desenho assistido por computador;
Férias, faltas e licenças;
Plano Director Municipal.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Site da Câmara Municipal do Seixal — http://www.cm-seixal.pt;
Plano Director Municipal — ratificado pela RCM n.º 65/93, pu-

blicada em 11 de Novembro no Diário da República, n.º 264
(1.ª série-B).

Referência n.º 24/2006 — a prova será escrita de conhecimentos
específicos de natureza teórica (PC), com carácter eliminatório, terá
a duração máxima de quarenta e cinco minutos e abordará os seguin-
tes temas:

Motores, combustão interna (ciclo, diesel, etc.);
Transmissões (razão transmissão, engrenagens);
Sistema hidráulico:

Circuito óleo hidráulico RSU (função, objectivo, componentes);
Esquema hidráulico.

Bibliografia:

Compêndio Mecânica Geral — Abílio Gaspar Rodrigues e José Luís
Pinto Tavares da Silva.

Livro do Motor — STET.
Manual de Instruções Caixa Recolha de Resíduos Sólidos Urba-

nos — ENSOLFOR/BASRIO.

Referência n.º 25/2006 — a prova será prova oral de conhecimen-
tos gerais e específicos de natureza teórica (PC), com carácter elimi-
natório, terá a duração máxima de trinta minutos e abordará os se-
guintes temas:

Princípio de funcionamento de uma central elevatória de água;
Procedimentos de operação e manutenção de 1.º nível a cargo do

operador;
Identificação dos equipamentos constituintes de uma central ele-

vatória de água (máquinas, aparelhos de comando, regulação medida e
controlo);

Regime de férias, faltas e licenças.

Bibliografia:

Manual de apoio à realização da prova;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as seguintes alterações:

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro;
Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Março.

4.3 — A classificação final (CF) será expressa na escala de 0 a 20
e será igual ao resultado obtido na sequência da aplicação dos méto-
dos de selecção adoptados e de acordo com as seguintes fórmulas:

Referências n.os 11/2006; 24/2006 e 25/2006:

CF =
 AC + PC

2

Referência n.º 22/2006:

CF =
 AC + 2 PC

3

Referências n.os 18/2006; 19/2006; 20/2006; 21/2006; 23/2006;
27/2006; 28/2006; 29/2006 e 31/2006:

CF = AC

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores.

4.4 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de se-
lecção a utilizar nos presentes concursos constam de actas de reunião
dos júris, dos respectivos concursos, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

5 — A composição do júri dos diversos concursos será a seguinte:

Referência n.º 11/2006:

Presidente — Dr.ª Maria João Varela Macau, directora de departa-
mento.

1.º vogal efectivo — Dr.ª Vera Maria Silva, chefe de divisão.
2.º vogal efectivo — Dr.ª Micaela Botas Ferreira Guerreiro, técni-

ca superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe.
1.º vogal suplente — Dr.ª Tatiana Luena Baptista Sanches, técnica

superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe.
2.º vogal suplente — Dr.ª Cláudia Margarida Peres da Silva Pinto

Brites Nunes, técnica superior de biblioteca e documentação de
2.ª classe.

Referência n.º 18/2006:

Presidente — Dr. Carlos Alberto Mendonça Rabaçal, director de
projecto municipal.

1.º vogal efectivo — Dr.ª Isabel Maria Gonçalves Mirandela da
Costa, professora.

2.º vogal efectivo — Mário Luís Correia Machado, técnico profis-
sional especialista.

1.º vogal suplente — Dr. João Manuel de Sousa Coutinho, técnico
superior de 2.ª classe.

2.º vogal suplente — Dr.ª Helena Cristina Inácio Candeias, técnico
superior de 2.ª classe.

Referência n.º 19/2006:

Presidente — engenheiro Humberto dos Santos Lemos Costa, en-
genheiro mecânico assessor principal.

1.º vogal efectivo — Dr.ª Maria Teresa Canas Ferreira Santos Ré,
chefe de divisão.

2.º vogal efectivo — Dr.ª Lara Nadine Tavares Mestre Leitão,
técnico superior de 2.ª classe.

1.º vogal suplente — Dr.ª Maria Margarida dos Santos Rodrigues
Palaio, técnico superior principal.

2.º vogal suplente — Dr.ª Anabela Trindade Soares, técnico supe-
rior serviço social assessor.
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Referência n.º 20/2006:

Presidente — arquitecta Maria Alexandra Moreira Losa Faria e
Castro, chefe de divisão.

1.º vogal efectivo — engenheira Maria Olinda Domingues, enge-
nheiro de 1.ª classe (área de Ciências Agrárias).

2.º vogal efectivo — engenheira Elisabete Cristina Padrão Henri-
ques Conceição Pina, engenheiro de 1.ª classe (área de Ciências Agrá-
rias).

1.º vogal suplente — engenheira Maria José Conceição Santos
Camacho Rodrigues, engenheiro de 1.ª classe (área de Ciências Agrá-
rias).

2.º vogal suplente — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet,
director de departamento.

Referência n.º 21/2006:

Presidente — engenheira Maria Ercília Botelho da Palma, directo-
ra de departamento.

1.º vogal efectivo — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet,
director de departamento.

2.º vogal efectivo — engenheiro Rui Miguel Alves Silveiro, chefe
de divisão.

1.º vogal suplente — engenheira Ana Sofia Dias Almeida Marques
Campos, chefe de divisão.

2.º vogal suplente — engenheira Maria Helena Soares Baião Nu-
nes, engenheiro civil de 1.ª classe.

Referência n.º 22/2006:

Presidente — engenheira Maria Ercília Botelho da Palma, directo-
ra de departamento.

1.º vogal efectivo — arquitecta Maria Natália Madureira Teixeira
Lopes, chefe de divisão.

2.º vogal efectivo — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet,
director de departamento.

1.º vogal suplente — arquitecta Helena Maria Fernandes Arede,
arquitecto assessor.

2.º vogal suplente — engenheira Maria Manuela Ramos Costa
Abrunhosa, chefe de divisão.

Referência n.º 23/2006:

Presidente — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet, di-
rector de departamento.

1.º vogal efectivo — Dr.ª Cláudia Sofia Marques Loureiro Pinto,
técnico superior de 1.ª classe (área de Geografia e Planeamento).

2.º vogal efectivo — arquitecta Helena Maria Fernandes Arede,
arquitecto assessor.

1.º vogal suplente — engenheiro Francisco José Parreira Pires Fi-
gueiredo, engenheiro de 1.ª classe.

2.º vogal suplente — engenheira Maria Manuela Ramos Costa
Abrunhosa, chefe de divisão.

Referência n.º 24/2006:

Presidente — Dr. Rui Manuel Gregório Pablo, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo — engenheiro Francisco Alves da Silva, enge-

nheiro técnico de 2.ª classe.
2.º vogal efectivo — Fernando Pereira da Silva, encarregado.
1.º vogal suplente — Eduardo Manuel Raimundo Matos, mecânico

principal.
2.º vogal suplente — Vladimir Mário Borges Flores, mecânico prin-

cipal.

Referência n.º 25/2006:

Presidente — engenheiro Humberto Lemos Costa, engenheiro
mecânico assessor principal.

1.º vogal efectivo — engenheiro Vítor Manuel Loução, engenheiro
mecânico assessor principal.

2.º vogal efectivo — Natalino de Jesus Custódio, encarregado.
1.º vogal suplente — engenheiro Pedro Miguel Pereira Araújo,

engenheiro civil de 2.ª classe.
2.º vogal suplente — José Soares Loureiro, encarregado geral.

Referência n.º 27/2006:

Presidente — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet, di-
rector de departamento.

1.º vogal efectivo — engenheiro Rui Miguel Alves Silveiro, chefe
de divisão.

2.º vogal efectivo — engenheira Maria Manuela Ramos Costa
Abrunhosa, chefe de divisão.

1.º vogal suplente — João Manuel Narciso Ramos, encarregado geral
(em regime de substituição).

2.º vogal suplente — Leonel Domingos da Silva, encarregado.

Referência n.º 28/2006:

Presidente — engenheiro Jorge Eduardo Bico Moura Didelet, di-
rector de departamento.

1.º vogal efectivo — engenheiro Rui Miguel Alves Silveiro, chefe
de divisão.

2.º vogal efectivo — engenheira Maria Manuela Ramos Costa
Abrunhosa, chefe de divisão.

1.º vogal suplente — José Guilherme Diogo Rato da Costa, encar-
regado.

2.º vogal suplente — José Anselmo Durão Duarte, encarregado.

Referência n.º 29/2006:

Presidente — Dr.ª Maria da Graça da Silveira Filipe, chefe de divi-
são.

1.º vogal efectivo — engenheiro Daniel Baltazar Prata, chefe de
divisão.

2.º vogal efectivo — engenheira Maria Manuela Ramos Costa
Abrunhosa, chefe de divisão.

1.º vogal suplente — João Alexandre Reis Martins, técnico profis-
sional principal.

2.º vogal suplente — engenheira Maria Ercília Botelho da Palma,
directora de departamento.

Referência n.º 31/2006:

Presidente — engenheiro Rui Miguel Alves Silveiro, chefe de divi-
são.

1.º vogal efectivo — João Manuel Narciso Ramos, encarregado geral
(em regime de substituição).

2.º vogal efectivo — Hernâni Manuel Branco Nunes, técnico pro-
fissional construção civil especialista principal.

1.º vogal suplente — Joaquim Faria Martins, asfaltador principal.
2.º vogal suplente — engenheira Maria Helena Soares Baião Nu-

nes, engenheiro civil de 1.ª classe.

5.1 — O presidente do júri dos concursos será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

6 — São requisitos de admissão aos respectivos concursos:

Referência n.º 11/2006 — os definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

Referências n.os 19/2006; 20/2006 e 23/2006 — os definidos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com
a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro;

Referências n.os 24/2006; 25/2006; 27/2006; 28/2006; 29/2006 e
31/2005 — os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, conjugado com n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro;

Referências n.os 18/2006; 21/2006 e 22/2006 — os definidos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho, conjugado com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
tipo, a fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, podendo ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada
com aviso de recepção, para Divisão de Recursos Humanos, sita na
Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal.

8 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documenta-

do, nomeadamente, fotocópia dos documentos comprovativos da fre-
quência das acções de formação;

c) Certificado de habilitações (original ou cópia);
d) Declaração devidamente autenticada e actualizada, emitida pelo

organismo ao qual o candidato pertença, onde conste inequivocamente
a natureza do vínculo, o tempo na categoria, na carreira e na função
pública e, ainda, o conteúdo funcional com especificação das tarefas
e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa, bem
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como a classificação de serviço dos últimos três anos, cinco anos ou
seis anos, em função dos requisitos de admissão dos respectivos con-
cursos.

9 — Os candidatos que sejam funcionários desta autarquia são dis-
pensados da apresentação dos documentos a que aludem as alíneas c)
e segunda parte da alínea b) do número anterior, desde que estes cons-
tem do processo individual e da declaração a que alude a alínea d).

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — As candidaturas que não obedeçam aos requisitos previstos

no presente aviso serão excluídas.
12 — A lista de candidatos admitidos a concurso e a classificação

final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos e notificadas
aos candidatos nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

29 de Novembro de 2006. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000221395

JUNTA DE FREGUESIA DE ALMEIRIM

Aviso

Para efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, faz-se pública a celebração
de contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência do
serviço, com o seguinte indivíduo:

João da Silva Correia, na categoria de auxiliar de serviços gerais,
com início em 6 de Novembro de 2006, durante de 12 meses.

29 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, (Assinatura
ilegível.) 3000221404

JUNTA DE FREGUESIA DE NEVOGILDE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de educação social (estagiá-
rio) do grupo de pessoal técnico superior do quadro de
pessoal.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia
com a deliberação do executivo tomada na reunião de 22 de No-
vembro de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário do Repú-
blica, concurso externo de ingresso com vista ao provimento de
um lugar de técnico superior de educação social (estagiário) do gru-
po de pessoal técnico superior do quadro de pessoal desta Junta de
Freguesia.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, caducando com o preenchimento das mesmas.

3 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado a administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o candidato
com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qualquer ou-
tra preferência legal.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal, os
candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de ad-
missão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacida-
de e tipo de deficiência, devendo ainda mencionar todos os elemen-
tos necessários ao disposto no artigo 7.º do mesmo decreto-lei.

6 — Conteúdo funcional — desenvolve funções de investigação,
estudo, concepção, adaptação e aplicação de métodos e processos
científico-técnicos na área da educação social.

7 — Local de trabalho — freguesia de Nevogilde.

8 — Vencimento — escalão 1, índice 321.
9 — Requisitos gerais de admissão — são requisitos gerais de ad-

missão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

10 — Requisitos especiais de admissão — licenciatura em Educa-
ção Social.

11 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Nevogilde, Rua de Fez, 123, 4150-329 Porto, poden-
do ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, nele
devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalida-
de, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e res-
pectivo arquivo de identificação, número de contribuinte, residência,
código postal e número de telefone);

b) Identificação do concurso a que se candidata, identificando o
número e a data do Diário da República onde vem publicado;

c) Habilitações literárias;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de in-

fluírem na apreciação do mérito e que só serão tidos em consideração
se devidamente comprovados.

12 — O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado, sob peno de exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte;
c) Curriculum vitae detalhado e comprovado, datado e assinado;
d) Fotocópia do atestado médico de incapacidade emitido pela

Administração Regional de Saúde, para os candidatos portadores de
deficiência igual ou superior a 60 %.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei penal.

14 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 9 do presente aviso, com
excepção do certificado de habilitações literárias, se os candidatos
declararem, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a si-
tuação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos.

15 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Prova escrita de conhecimentos gerais (PECG);
c) Prova escrita de conhecimentos específicos (PECE);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

15.1 — Cada um dos métodos de selecção é eliminatório conside-
rando-se excluídos os candidatos que em cada um não obtenham clas-
sificação igual ou superior a 9,5 valores.

15.2 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da seguinte fórmula:

CF =
 (2*AC) + PECG + PECE + EPS

5

15.3 — A prova escrita de conhecimentos gerais tem a duração
máxima de duas horas, é pontuada na escala de 0 a 20 valores e versa
sobre as seguintes matérias:

Competência dos órgãos das autarquias e seu Regime Jurídico de
Funcionamento — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com as Declarações de Rectifica-
ção n.os 4/2002 e 9/2002, de 6 de Fevereiro e 5 de Março, respecti-
vamente;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
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Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, com as alterações do Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto;

Modernização Administrativa — Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril;

Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro;

Constituição da República Portuguesa.

15.4 — A prova escrita de conhecimentos específicos tem a dura-
ção máxima de duas horas, é pontuada na escala de 0 a 20 valores e
versará sobre conhecimentos adquiridos durante a licenciatura.

15.5 — A entrevista profissional de selecção terá a duração máxi-
ma de trinta minutos.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta das reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

17 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente nos artigos 34.º e 40.º, aplicável à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

18 — Regime de estágio — de acordo com a alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, o estagiário será
provido em regime de contrato administrativo de provimento, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

19 — O júri do estágio terá a mesma composição que o júri do
presente concurso.

20 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — João Luís de Mariz Rozeira, presidente da Junta de
Freguesia de Nevogilde.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria da Conceição da Silva Castro, tesoureira da Junta de
Freguesia de Nevogilde, e Dr.ª Inês Correia Durão, técnica superior
de 2.ª classe de organização e gestão.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Monteiro, secretário da Junta de Freguesia de
Nevogilde, e Dr. Agostinho Barbosa Vieira Rodrigues Silvestre, téc-
nico superior assessor de serviço social da Junta de Freguesia de Lor-
delo do Ouro.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

23 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, João Luís de
Mariz Rozeira. 3000221408

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA

Deliberação

Nomeação da chefe de Divisão de Serviços Financeiros

Em cumprimento do disposto no n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que o conselho de ad-
ministração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra, em sua reunião de 14 de Novembro de 2006, nomeou San-
dra Isabel Gonçalves Correia, licenciada em Economia, para exercer,
em comissão de serviço, o cargo de chefe de Divisão de Serviços Fi-
nanceiros «considerando que demonstrou experiência comprovada na
área financeira e que é detentora de competência técnica comprova-
da para o exercício das funções inerentes ao respectivo cargo, corres-
pondendo assim ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e
os objectivos do serviço».

Esta nomeação foi precedida de concurso, conforme o disposto no
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, alterada e republicada pela Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho.

Nota curricular

Habilitações literárias — licenciatura em Economia, pela faculdade
de Economia de Coimbra.

Formação profissional — frequência de cursos de formação profis-
sional nos diversos domínios de actividade, dos quais se destacam:

Formação sobre o euro (1998);
Formação sobre o Regime das Finanças Locais (1999);
Formação sobre a privatização na Administração Pública (2000);
Formação sobre o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais (POCAL) (em 2000 e 2001);
Formação sobre a ética e deontologia profissional;
Relato Financeiro e Análise de Balanços;
IVA — Algumas Particularidades.

Experiência profissional:

Em 1996 iniciou funções nestes serviços, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, como técnica superior, no Sector de Con-
tabilidade;

Em 1998 assinou o contrato administrativo de provimento como
técnica superior estagiária — área de economia;

Em 2000 tomou posse como técnica superior de 2.ª classe — área
de economia;

Em 2002 tomou posse como técnica superior de 1.ª classe — área
de economia.

Em 2006 tomou posse como chefe de Divisão de Serviços Finan-
ceiros, em regime de substituição.

21 de Novembro de 2006. — O Administrador-Delegado, Manuel
Correia de Oliveira. 3000221442

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Júlio de Matos

Rectificação

Extracto n.º 83/2006

Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.º 21 788/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 207,
de 26 de Outubro de 2006, rectifica-se que onde se lê «Pedro Miguel
Letras Lopes, enfermeiro graduado» deve ler-se «Pedro Miguel Le-
tras Lopes, enfermeiro de nível 1»

15 de Novembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Armanda Miranda. 3000221406

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Rectificação

Aviso n.º 97 VC/DRH-SR/2006

No Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 225, de 22
de Novembro de 2006, a p. 26 631, foi publicado com inexactidão
o aviso n.º 93 VC/DRH/SR-2006 da Câmara Municipal do Seixal.
Assim, onde se lê no ponto 4.3:

Referências n.os 16/2006 e 17/2006:

CF =
 AC + PC

2

deve ler-se:

Referências n.os 13/2006, 16/2006 e 17/2006:

CF =
 AC + PC

2

24 de Novembro de 2006. — A Vereadora, Corália de Almeida
Loureiro. 3000221398
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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO AAJOR — ASSOCIAÇÃO
DOS ANTIGOS JOGADORES DE RUGBY

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro do corrente ano,
lavrada a fl. 94 do livro de notas para escrituras diversas n.º 88-E do
Cartório Notarial de Oeiras, sito na Alameda de Bonifácio Lázaro
Lozano, 3, piso 2-A, Oeiras, a cargo da notária licenciada Lucinda do
Rosário Bernardo Martins Gravata, foi constituída uma associação sem
fins lucrativos, independente do Estado, de instituições públicas ou
privadas e de quaisquer clubes por tempo indeterminado, com a deno-
minação em epígrafe, com sede na Avenida da Rainha D. Leonor,
19, rés-do-chão, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa,
constando dos respectivos estatutos que tem por objecto fomentar,
divulgar e desenvolver a prática do rugby e do espírito de amizade,
solidariedade e tolerância entre os seus praticantes. Tendo em vista a
prossecução daquele objecto, a AAJOR poderá desenvolver as seguintes
actividades: divulgar os aspectos educativos e formativos do rugby,
apoiar as iniciativas públicas e privadas para fomento da modalidade,
exercer acção crítica relativamente a todos os sectores do rugby,
contribuindo para o desenvolvimento e melhoria, advogar, junto de
entidades públicas e privadas, os interesses do rugby, em colaboração
com as estruturas institucionais da modalidade, instituir prémios e
galardões e organizar reuniões, colóquios e convívios e promover todas
as acções que se mostrem adequadas à prossecução dos seus fins.

Os associados dividem-se em três categorias: efectivos, de mérito e
beneméritos. Os efectivos são os antigos jogadores de rugby que
tenham mais de 35 anos, que tenham deixado de estar inscritos na
FPR há mais de dois anos, ou, tendo mais de 40 anos, tenham deixado
de estar inscritos há mais de um ano, e que tenham tido mais de dois
anos de inscrição na FPR e prática efectiva. Os de mérito são pessoas
singulares ou colectivas que, pelos serviços prestados ao rugby em
geral ou à AAJOR, forem julgadas merecedoras dessa distinção por
deliberação da assembleia geral. Os beneméritos são pessoas singulares
ou colectivas que, pela sua dedicação ou apoios prestados ao rugby
em geral ou à AAJOR, forem julgadas merecedoras dessa distinção
por deliberação da assembleia geral.

A admissão de associado efectivo é deliberada pela direcção, sujeita
a ratificação pela assembleia geral, na primeira reunião posterior à
admissão. A deliberação de admissão de associado efectivo tem por
base proposta assinada pelo candidato e por cinco associados efecti-
vos, bem como ser acompanhada da prova de satisfação das condi-
ções referidas nas categorias.

Os associados têm direito a participar nas iniciativas da AAJOR,
receber a documentação emitida pela AAJOR, eleger e ser eleito para
órgãos sociais, participar e votar nas assembleias gerais, requerer a
convocação de reuniões extraordinárias da assembleia geral e recla-
mar ou recorrer das decisões dos órgãos sociais.

São deveres dos associados cumprir os estatutos e regulamentos,
colaborar individual e colectivamente na prossecução dos fins e atri-
buições da AAJOR e pagar pontualmente as quotas e quaisquer contri-
buições fixadas nos termos estatuários ou regulamentares.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

São receitas da AAJOR as quotizações dos associados, os donativos
e subvenções, os juros dos valores depositados e os rendimentos
eventuais.

25 de Setembro de 2006. — A Notária, Lucinda do Rosário
Bernardo Martins Gravata. 3000217064

CERUP — CENTRO DE RISCOS
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2006, lavrada de
fl. 60 a fl. 62 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 39-L
do Cartório Notarial do Licenciado José Mário Resse Lascasas dos
Santos, foi constituída a associação em epígrafe e que se vai regular,
além de outras cláusulas, pelas seguintes:

Denominação — CERUP — Centro de Riscos da Universidade do
Porto.

Sede — Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Rua do
Dr. Roberto Frias, sem número, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

Objecto — a investigação científica e o desenvolvimento, imple-
mentação e divulgação de estudos conducentes ao conhecimento,
prevenção e controlo do risco — entendido como probabilidade de
perigo, geralmente com ameaça física para o homem e ou para o
meio ambiente — inerente a um acontecimento de ordem natural,
eventual e incerto.

Associados:
1 — Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colecti-

vas interessadas nas actividades da associação.
2 — São considerados fundadores os associados que outorguem a

escritura de constituição da associação.
3 — As pessoas singulares ou colectivas que se hajam distinguido

na investigação científica e na divulgação de estudos sobre o risco
podem ser admitidas como associados honorários, mediante proposta
fundamentada da direcção e aprovação da assembleia geral.

4 — Os associados honorários não estão sujeitos às obrigações
impendentes sobre os associados efectivos, mas desfrutam dos direitos
destes últimos, com excepção do direito de voto, do direito de serem
eleitos para os órgãos e de qualquer direito do património social.

5 — As pessoas que pretendam ser admitidas como associados for-
mulam, por escrito, o seu pedido à direcção; o pedido deve mencionar
todos os elementos de identificação do candidato e relacionar as
actividades por ele prosseguidas.

6 — A direcção, com base nos dados enunciados no número ante-
rior, emite parecer sobre o pedido; a assembleia geral delibera sobre a
admissão ou não admissão do candidato na primeira reunião seguinte.

Está conforme.

26 de Setembro de 2006. — O Notário, José Mário Resse Lascasas
dos Santos. 3000217158

GRANJOVEM — ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA GRANJA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 — A associação GRANJOVEM — Associação de Jovens da
Granja, adiante designada por Associação, é constituída maioritaria-
mente por jovens dos 18 aos 30 anos que comungam dos objectivos
definidos nestes estatutos.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede provisória na Rua da Misericórdia, 22,

em Granja, podendo ser alterada para outro local mediante delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associa-

dos, na base da realização de iniciativas relativas à juventude;
b) Promover a prática de qualquer actividade desportiva federada

ou não, aprovada em assembleia;
c) Estabelecer parcerias com entidades quer públicas quer privadas

para a realização de actividades sociais, culturais, recreativas e des-
portivas;

d) Comemorar com actividades as principais datas festivas com
maior incidência na freguesia.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, entre
outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre juventude;

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

c) Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse rele-
vante;
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d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integra-

ção social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
3 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias das associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento;
d) Pagar com regularidade as contribuições e quotas que forem fi-

xadas pela assembleia geral;
e) Colaborar nas actividades promovidas pela Associação, bem como

em todas as acções necessárias à prossecução dos seus objectivos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
exercício dos seus direitos e nela têm direito a voto todos os mem-
bros efectivos.

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por convocação de um décimo dos sócios.

3 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre as alterações aos estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas da direcção, bem como o parecer

do conselho fiscal relativo aos respectivos exercícios;
e) Aprovar o balanço;
f) Deliberar sobre a extinção da Associação;
g) Deliberar sobre a destituição dos órgãos da Associação;
h) Deliberar sobre a autorização para esta demandar os administra-

dores por factos praticados no exercício do cargo;
i) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
j) Deliberar, sob proposta da direcção, sobre a perda da qualidade

de sócio;
k) Deliberar sobre o valor da quotização;
l) Deliberar sobre quaisquer outras questões que lhe sejam cometi-

das por lei ou pelos estatutos.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da associação GRANJOVEM.
2 — A direcção é composta por cinco elementos.
3 — O cabeça-de-lista da direcção será o presidente da Associação.
4 — A direcção designará um secretário, um tesoureiro e dois vo-

gais.
5 — A direcção reúne, em sessão ordinária, mensalmente, e, ex-

traordinariamente, por convocação do presidente.
6 — Compete à direcção:
a) Assegurar a administração da Associação em conformidade com

os estatutos, regulamentos e decisões da assembleia geral e representá-la
em juízo e fora dele na pessoa do seu presidente;

b) Apresentar anualmente à assembleia geral os planos de acção e
os relatórios de actividades, bem como as contas de gerência;

c) Decidir sobre a realização ou apoio a projectos que se enqua-
drem no âmbito das actividades da Associação;

d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela

delegar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por três elementos (presidente,
secretário e relator) eleitos em assembleia geral pelo método de Hondt.

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentados

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Do património da Associação

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios, heranças, legados e doações de entidades públicas ou

privadas nacionais ou estrangeiras;
b) As receitas provenientes de actividades organizadas e serviços

prestados pela Associação;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos
dos associados presentes, estando presente a maioria do número legal
dos seus membros, excepto para as alterações estatutárias, em que é
exigível maioria qualificada de três quartos dos membros presentes
havendo quórum, e para a deliberação sobre a extinção da Associa-
ção, em que é exigível maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.
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ARTIGO 14.º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos de harmonia com a lei e os prin-
cípios gerais de direito.

Está conforme com o original.

7 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta de Freguesia da Granja,
(Assinatura ilegível.) 3000218813

ESPAÇO LLANSOL — ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS
LLANSOLIANOS

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2006, lavrada de
fl. 79 a fl. 81 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 41 do
Cartório da Notária Maria Fátima Fernandes Ramada de Sousa, sito
em Lisboa, na Praça de D. Pedro IV, 74, 1.º, A, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, com duração por tempo indetermina-
do, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Alba Plena,
7-B, freguesia de Colares, concelho de Sintra, constando dos respec-
tivos estatutos que:

A Associação tem como objectivo prosseguir por todos os meios
ao seu alcance o caminho iniciado pela obra de Maria Gabriela Llansol
e empenhar-se na preservação e vivência concreta dos valores nela
presentes. Em concretização da sua finalidade deverá gerir e valorizar
o espólio literário, ou outro, da escritora e, por sua morte, o de seu
marido, Augusto Joaquim, já falecido, divulgar os seus textos, incen-
tivar a sua edição e fomentar a reflexão sobre eles e promover e
incentivar actividades e iniciativas ligadas a esta obra em todos os
lugares e domínios considerados adequados, em Portugal e no estran-
geiro, apoiar a investigação e os trabalhos críticos e criativos que se
relacionem com a obra de Maria Gabriela Llansol, editar e comer-
cializar a série intitulada «Jade — Cadernos Llansolianos», bem como
outras publicações consideradas de interesse, quer em suporte de pa-
pelo quer digital ou outros.

Os sócios da Associação podem ser sócios efectivos, honorários e
benfeitores.

A admissão dos associados efectivos far-se-á através de proposta
apresentada à direcção, que sobre ela se pronunciará.

Os associados honorários são admitidos sob proposta da direcção e
com aprovação em assembleia geral.

A admissão dos associados benfeitores depende de proposta da di-
recção.

A exclusão dos associados é da competência da assembleia geral,
sob proposta da direcção.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2006. — A Notária, Maria Fátima Fernandes
Ramada de Sousa. 3000219784

CULTOURÁFRICA — ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura lavrada a 16 de Novembro do ano de
2006, a fls. 95 e seguinte do livro de notas para escrituras diversas
n.º 59-I do Cartório Notarial de Alcobaça, a cargo da notária licen-
ciada Ana Maria Cunha de Almeida, foi lavrada uma escritura de cons-
tituição de associação, com sede na Rua de Vítor Cordon, 36, 4.º,
direito, freguesia de Mártires, concelho de Lisboa, com a denomina-
ção de CULTOURÁFRICA — Associação, a qual é uma associação
privada sem fins lucrativos que tem como objectivo desenvolver
eventos e realizar iniciativas culturais e recreativas, consolidar os laços
entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa, promover o
intercâmbio cultural e criar novas potencialidades turístico-culturais.

Está conforme o original.

16 de Novembro 2006. — A Notária, Ana Maria Cunha de
Almeida. 3000220696

SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA
DE VILA FRESCA DE AZEITÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que, por escritura de 16 de
Novembro de 2006, lavrada a fls. 66 e seguintes do livro n.º 99-M do
10.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Catari-

na Celeste da Costa Fazeres, foram alterados totalmente os estatutos
da associação em epígrafe, nos seguintes termos:

Denominação — Sociedade Filarmónica Providência de Vila Fresca
de Azeitão.

Sede — Travessa do César, 1, em Vila Fresca de Azeitão, freguesia
de São Simão, concelho de Setúbal.

Duração — por tempo indeterminado, mas, em caso de se dissol-
ver pelos motivos constantes na lei, reverterá o seu património a
favor do Governo Civil do Distrito de Setúbal.

Fins — promoção cultural dos sócios, através da educação cultural
e da acção recreativa, visando a sua formação humana integral,
encontrando-se aberta a pessoas de ambos os sexos.

Órgãos — assembleia geral, direcção e conselho fiscal, podendo ser
criadas secções para coadjuvar a direcção.

Admissão, exoneração e exclusão — certifico que os estatutos desta
associação nada estipulam quanto à admissão, exoneração e exclusão
dos associados.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela de Sousa
Vieira Maria. 3000220916

GRUPO AMIGOS DA LAGOA DA ERVEDEIRA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação e sede

É constituída por tempo indeterminado, nos termos previstos no
Código Civil e demais legislação, uma associação de carácter juvenil,
sem fins lucrativos, denominada Grupo Amigos da Lagoa da Ervedeira,
com sede na Mata Nacional do Urso, distrito de Leiria, podendo ser
transferida mediante aprovação da direcção.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A associação tem por objecto social a defesa e prática de princípios
e valores morais tais como: verdade, tolerância, liberdade, respeito e
amor à vida, e motivar e sensibilizar consciências para a prática de
divertimentos sem quaisquer tipo de substâncias que possam causar
dependências, bem como alertar as novas gerações para a actual
manipulação social que apenas tem como objectivo o incentivo ao
consumismo desenfreado não nos deixando espaço para a redescoberta
de verdadeiros valores humanos.

ARTIGO 3.º

Actividades

No prosseguimento do seu objecto social a associação desenvolverá
nomeadamente as seguintes actividades:

a) Espectáculos de entretenimento musical;
b) Lanches comunitários;
c) Debates sobre todos os temas de interesse geral;
d) Animação variada (escolas, centros prisionais, hospitais);
e) Intercâmbio com outras associações que defendam os mesmos

princípios;
f) Promover eventos em espaços públicos (jardins, parques, praias,

etc.) com vista à sensibilização do pública em geral para as causas que
defendemos.

ARTIGO 4.º

Dos associados

Podem ser associados da associação todas as pessoas que se identi-
fiquem com os presentes estatutos e defendam os objectivos do Grupo.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — Os associados do Grupo Amigos da Lagoa da Ervedeira têm
direito a:

a) Participar na vida e actividade da associação, nomeadamente
nas assembleias gerais, com direito a voto;
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b) Eleger e ser eleito para o órgãos sociais;
c) Propor a admissão de novos associados.
2 — Os associados têm como deveres:
a) Contribuir para a prossecução dos fins que a associação propõe;
b) Cumprir os estatutos;
c) Participar nas actividades e assembleias gerais;
d) Exercer com zelo e dedicação os cargos para que foram eleitos;
e) Contribuir com donativos em numerário ou em espécie;
f) Respeitar na íntegra os objectivos da associação.

CAPÍTULO II

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

1 — São órgãos sociais do Grupo Amigos da Lagoa da Ervedeira a
assembleia, a direcção e o conselho fiscal.

2 — A duração do mandato é de cinco anos.
3 — A convocação e a forma de funcionamento da direcção e do

conselho fiscal é regida pelo artigo 171.º do Código Civil.
4 — A convocação e funcionamento da assembleia geral é regulada

pelos artigos 174.º e 175.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos, sendo a sua mesa composta por um presidente,
um secretário e um vogal.

2 — Compete à assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Deliberar sobre o relatório de actividades e contas de cada exer-

cício anual apresentados pela direcção, com parecer do conselho fis-
cal;

c) Alterar os estatutos por unanimidade;
d) Deliberar sobre outros assuntos internos da associação que cons-

tam da ordem de trabalhos.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da associação, sendo constituída
por três elementos, onde deve constar o presidente, um secretário e
um tesoureiro.

2 — A direcção é investida de todos os poderes de administração e
gestão da associação, tendo em vista a realização dos seus fins,
competindo-lhes nomeadamente:

a) Representar a associação em todos os actos e contratos, em
grupo e fora dele;

b) Desenvolver as actividades aprovadas no seu plano;
c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e

à aprovação da assembleia geral o relatório de contas do ano, bem
como o plano de actividades para o ano seguinte;

d) Admitir novos associados;
e) Aceitar subsídios, donativos, heranças ou legados.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e controlo da associa-
ção constituído por três elementos, sendo composto por um presi-
dente, um secretário e um relator.

Compete em especial ao conselho fiscal:
a) Examinar a documentação e escrita da associação;
b) Emitir parecer do relatório de contas do ano anterior;
c) Acompanhar a actividade da associação;
d) Dar parecer sobre e quaisquer outros assuntos que sejam presentes

à sua apresentação.
ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da associação:
a) Receitas provenientes das actividades e serviços prestados;
b) Fundos, donativos, ou legados que sejam concedidos;
c) Subsídios e donativos de entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO III

Alteração dos estatutos e dissolução da associação

ARTIGO 11.º

Alteração dos estatutos

Os estatutos da associação só podem ser alterados por deliberação
unânime dos associados presentes em assembleia geral convocada
expressamente para o efeito.

ARTIGO 12.º

Dissolução

A associação só poderá ser dissolvida em assembleia geral expres-
samente convocada para o efeito, que deliberará por maioria dos as-
sociados.

ARTIGO 13.º

Disposições finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resolvidos nos ter-
mos das disposições legais aplicáveis às associações, das normas regu-
lamentares e pelas deliberações da assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Coimbrão, (Assinatura ilegível.) 3000221557

BENAVENTE NO WADO BUSHI KAI
CLUBE DE ARTES MARCIAIS

Estatutos

CAPÍTULO I 

Da identidade, propósito, sede e âmbito

ARTIGO 1.º 

Identidade

A associação a que se referem os estatutos denomina-se Benavente
no Wado Bushi Kai — Clube de Artes Marciais, adiante designada
abreviadamente por BWBK, regendo-se pelos presentes estatutos,
regulamento interno e legislação em vigor aplicável.

ARTIGO 2.º 

Propósito

A BWBK propõe-se fomentar e dirigir, sem fins lucrativos, a prá-
tica de wado ryu, bem como de outros koryu, e divulgar a cultura
japonesa em Benavente, assim como representar e divulgar Benavente
e Portugal no Japão.

ARTIGO 3.º 

Sede

A BWBK tem a sua sede na Rua de António Alves Inácio, 114, em
Santo Estêvão (2130-138); por deliberação de assembleia geral, pode
alterar a sua sede, criar delegações, secções ou representações nos locais
tidos por convenientes.

ARTIGO 4.º 

Âmbito geográfico de actividade

A BWBK exerce a sua actividade em todo o concelho de Benavente,
assim como interage com organizações congéneres em todo o terri-
tório nacional e também no estrangeiro.

CAPÍTULO II 

Dos associados

ARTIGO 6.º 

Tipos de associados

1 — Associados efectivos — são associados efectivos da BWBK
todos os praticantes que tenham efectuado a sua inscrição na BWBK.

2 — Associados honorários — a qualidade de associado honorário
é atribuída pela assembleia geral da BWBK.
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ARTIGO 7.º 

Direitos e deveres dos associados

1 — São direitos de qualquer associado:
a) Participar nas actividades organizadas pela BWBK;
b) Frequentar as instalações associativas;
c) Integrar os órgãos associativos;
d) Ser eleito para e eleger os órgãos associativos: mesa da assem-

bleia geral, conselho fiscal e direcção;
e) Apresentar em assembleia geral, pessoalmente ou por via indi-

recta, propostas que julgue úteis ao desenvolvimento e prática da
BWBK;

f) Requerer, nos termos estatutários, a convocação extraordinária
de uma assembleia geral;

g) Ter acesso aos relatórios e exemplares de todos os comunicados
divulgados pela BWBK.

2 — São deveres de todos os associados:
a) Cumprir os estatutos e regulamento interno da BWBK;
b) Submeter à autorização dos órgãos associativos competentes da

BWBK a participação em actividades com utilização do nome da
BWBK.

3 — São deveres dos associados efectivos:
a) Efectuar o pagamento das quotizações;
b) Informar por escrito a BWBK quando deixar de querer estar

associado a ela.
ARTIGO 8.º 

Perda da qualidade de associado

Perde a qualidade de associado todo aquele que violar os estatutos
ou o regulamentos internos em vigor.

CAPÍTULO III

Da orgânica e funcionamento

ARTIGO 9.º

Estrutura

A BWBK estrutura-se com base nos seguintes órgãos associativos:
1) Assembleia geral;
2) Direcção;
3) Conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral da BWBK é constituída pelo universo de
todos os associados no pleno uso dos seus direitos, conforme definido
nos presentes estatutos e regulamentos internos.

2 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta
por presidente, vice-presidente e secretário, eleitos em lista maiori-
tária.

3 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por convocação de um décimo dos sócios.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterações de estatutos (com votação favorável de três quartos,

havendo quórum na assembleia);
b) Aprovar e alterar o seu regulamento interno (com votação fa-

vorável de dois terços);
c) Aprovar o relatório e contas de gerência;
d) Eleger os membros dos órgãos associativos;
e) Retirar a qualidade de associado quando tal seja justificável, por

proposta da direcção.
ARTIGO 11.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da BWBK, composta por um
presidente, um vice-presidente e um vogal, conforme lista eleita em
assembleia geral eleitoral.

2 — A direcção reúne sempre que necessário por convocação de
qualquer dos seus membros.

3 — Compete à direcção:
a) Elaborar e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas;
c) Representar a BWBK;
d) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela

delegar.

ARTIGO 12.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por presidente, vice-presidente e
relator, eleitos em lista maioritária.

Compete ao conselho fiscal:
Emitir parecer sobre o relatório e contas apresentado pela direcção;
Fiscalizar todas as actividades da BWBK.

ARTIGO 13.º

Duração do mandato

O mandato dos órgãos associativos será de quatro anos a partir da
eleição em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Omissões

Em tudo o omisso nos presentes estatutos observar-se-á o regula-
mento interno e a legislação em vigor.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 15.º

Tipos de receitas

As receitas da BWBK compreendem:
1) As quotizações dos seus associados, fixadas pela direcção;
2) Subsídios públicos ou privados;
3) Todas as outras importâncias que nos termos regulamentares

devam reverter para a BWBK.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 16.º

Condições de extinção

A BWBK extingue-se (sem prejuízo de outras condições previstas
na lei geral aplicável) por decisão judicial, requerimento do Ministério
Público e proposta de qualquer órgão associativo, através de assem-
bleia geral convocada expressamente para o efeito.

ARTIGO 17.º

Incompatibilidades

Os membros do conselho fiscal não poderão exercer funções na
direcção.

(Assinaturas ilegíveis.) 3000221563

ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS JUVENIS

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação e sede

É constituída nos termos previstos no Código Civil e demais legis-
lação, para vigorar por tempo indeterminado, uma associação de
carácter juvenil denominada Associação de Eventos Juvenis, com sede
provisória na Avenida do Alto do Concelho, 101, Modelos, 3460-
-225 Tondela, do distrito de Viseu.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A Associação tem por objecto social desenvolver eventos para
jovens e proporcionar acontecimentos musicais, recreativos, despor-
tivos, artísticos, ambientais e de intercâmbio.
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ARTIGO 3.º

Actividades

No prosseguimento do seu objecto social a Associação desenvolverá
nomeadamente as seguintes actividades:

a) Formação escolar, desportiva e cultural;
b) Intercâmbio entre jovens.

ARTIGO 4.º

Dos associados

Podem ser associados da Associação todas as pessoas que se iden-
tifiquem com os presentes estatutos, cumpram os regulamentos in-
ternos, paguem a jóia de admissão e mantenham as quotas em dia.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — Os associados da Associação têm direito a:
a) Participar na vida e actividades da Associação, nomeadamente

nas assembleias gerais, com direito a voto;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais;
c) Propor a admissão de novos associados;
d) Usufruir de todas as regalias inerentes à qualidade de sócio.
2 — Os associados têm como deveres:
a) Contribuir para a prossecução dos fins que a Associação propõe;
b) Cumprir os estatutos e regulamentos internos;
c) Pagar as quotas nos termos e prazos fixados;
d) Participar nas actividades e nas assembleias gerais;
e) Exercer com zelo e dedicação os cargos sociais para que foram

eleitos.

CAPÍTULO II

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Sócios

1 — São órgãos sociais da Associação a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 — A duração do mandato é de dois anos.
3 — A convocação e a forma de funcionamento da direcção e do

conselho fiscal é regida pelos artigos 171.º do Código Civil.
4 — A convocação e funcionamento da assembleia geral são regu-

lados pelos artigos 174.º e 175.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos, sendo a sua mesa composta por um presidente,
um secretário e um vogal.

2 — Compete à assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Deliberar sobre o relatório de actividades e contas de cada exer-

cício anual apresentados pela direcção, com parecer do conselho fis-
cal;

c) Deliberar sobre as linhas gerais de actuação da Associação e sobre
o plano e orçamento;

d) Alterar os estatutos por maioria de, pelo menos, três quartos
dos associados;

e) Aprovar os regulamentos internos;
f) Deliberar sobre a integração da Associação em pessoas colecti-

vas de grau superior, como sejam as federações;
g) Fixar a jóia e quota dos associados, sob proposta da direcção;
h) Deliberar sobre outros assuntos internos da Associação que cons-

tam da ordem de trabalhos.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, sendo consti-
tuída por sete elementos, onde deve constar o presidente, um director
administrativo, um director financeiro, um tesoureiro e três secre-
tários.

2 — A direcção é investida de todos os poderes de administração e
gestão da Associação, tendo em vista a realização dos seus fins,
competindo-lhes nomeadamente:

a) Representar a Associação em todos os actos e contratos, em
grupo e fora dele;

b) Desenvolver as actividades aprovadas no seu plano;
c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e

à aprovação da assembleia geral o relatório e contas do ano, bem
como o plano de actividades e orçamento para o ano seguinte;

d) Admitir novos associados;
e) Aceitar subsídios, donativos, heranças ou legados;
f ) Exercer as demais competências previstas no regulamento in-

terno e que a assembleia geral nela delegou.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e controlo da Asso-
ciação, sendo composto por um presidente, um secretário e um vogal.

2 — Compete em especial ao conselho fiscal:
a) Examinar a documentação e escrita da Associação;
b) Emitir parecer sobre relatório de contas do ano anterior;
c) Acompanhar a actividade da Associação;
d) Dar parecer sobre e quaisquer outros assuntos que sejam presentes

à sua apreciação.
ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) As jóias e quotas pagas pelos associados que forem fixadas pela

assembleia geral;
b) Receitas provenientes das actividades e serviços prestados;
c) Fundos, donativos ou legados que sejam concedidos;
d) Subsídios e donativos de entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO III

Alteração dos estatutos e dissolução da Associação

ARTIGO 11.º

Alteração dos estatutos

Os estatutos da Associação só podem ser alterados por deliberação
de pelo menos três quartos dos associados presentes em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito.

ARTIGO 12.º

Dissolução

A Associação só poderá ser dissolvida em assembleia geral expres-
samente convocada para o efeito, que deliberará por maioria de
três quartos dos associados.

ARTIGO 13.º

Disposições finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resolvidos nos ter-
mos das disposições legais aplicáveis às associações, das normas regu-
lamentares e pelas deliberações da assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.) 3000221566

E. X. P. ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 — É constituída por tempo indeterminado, nos termos previstos
no Código Civil e demais legislação, uma associação sem fins lucrativos
denominada E. X. P. Associação Cultural, adiante designada por
Associação.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede no Fundão.
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ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus

associados, na base da realização de iniciativas relativas à dina-
mização cultural da juventude, promovendo o confronto, por par-
te dos jovens, com as grandes directrizes do pensamento ociden-
tal, levando-os a repensá-las e reformulá-las no seu contexto
contemporâneo, buscando novos caminhos, constituindo-se, deste
modo, como uma comunidade de busca e partilha de saber e um
pólo produtor de cultura;

b) Promover o estudo, investigação e difusão de várias temáticas
culturais e recreativas por parte dos jovens, cooperando com todas as
entidades públicas e privadas visando a realização de actividades nas
mais diversas áreas culturais e recreativas e promovendo um programa
de eventos diversificado;

c) Incentivar a criatividade e a inovação entre os jovens através
de actividades que promovam a criação e a reflexão sobre a contem-
poraneidade, a civilização, o País e as suas regiões, disponibilizando
instrumentos para a exposição dessa mesma reflexão e criação;

d) Constituir-se como um pólo descentralizado de produção e di-
namização cultural em relação aos habituais centros de produção cul-
tural do País, procurando dinamizar culturalmente a região.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, entre
outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre aspectos culturais, porta aberta para uma actividade mais
larga e instituída do jovem na sociedade em que se insere;

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões culturais relevantes para os jovens;

c) Organizar actividades e eventos de carácter cultural e recreativo
relevante para os jovens;

d) Editar revistas ou outros documentos de interesse relevante;
e) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários

relativos a diversas áreas culturais e recreativas;
f) Promover a formação dos jovens, tendo em vista o seu desen-

volvimento cultural e social;
g) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — Podem ser associados da Associação todas as pessoas que
se identifiquem com os presentes estatutos, cumpram os regula-
mentos internos, paguem a jóia de admissão e mantenham as quo-
tas em dia.

2 — O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
3 — A E. X. P. Associação Cultural compreende as seguintes cate-

gorias de sócios:
a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorários.
4 — Sob proposta da direcção à assembleia geral, esta poderá con-

ceder, por aprovação maioritária, o título de sócio honorário a per-
sonalidades cujo currículo, obra ou feitos relevantes enobreçam a
Associação com a sua presença entre os seus associados.

a) Os sócios honorários ficam isentos do pagamento de jóia de
inscrição e cotas.

5 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-
mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres
1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.

2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias da Associação, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por convocação de um décimo dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária, dos quais um será o presidente.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável

por proposta da direcção.
ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
três elementos, eleitos em lista maioritária, dos quais um será o pre-
sidente.

2 — A direcção reúne ordinariamente uma vez por cada seis meses
e extraordinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela

delegar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por três elementos, eleitos em
lista maioritária, dos quais um será o presidente.

2 — Compete ao conselho fiscal;
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentados

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Os subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) As resultantes do estatuto de mecenato educacional;
c) O produto de venda de publicações próprias;
d) A quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
e) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.
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CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos votos,
estando presente a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias, em que é exigível maioria qua-
lificada de três quartos dos membros presentes havendo quórum, e
para a deliberação sobre a extinção da associação, em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Disposições finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resolvidos nos
termos das disposições legais aplicáveis às associações, das normas
regulamentares e pelas deliberações da assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.) 3000221568

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO ARBUÉS MOREIRA

Certifico que, por escritura de 15 de Novembro de 2006, lavrada
no Cartório do notário Joaquim Mendes Lopes, a fl. 91 do livro de
notas n.º 44-A, foi exarada uma escritura de alteração de estatutos da
fundação denominada Fundação Arbués Moreira, pessoa colectiva
n.º 501659048, com sede em Sintra, alterando a sede para a Rua do
Visconde de Monserrate, 26, em Sintra, na freguesia de São Marti-
nho.

É o que me cumpre certificar.

17 de Novembro de 2006. — O Notário, Joaquim Manuel Men-
des Lopes. 3000220566
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4. Empresas — Registo comercial
BEJA

BEJA

FARMÁCIA MARIA AMÉLIA PALMA DUARTE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01899/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 507219627; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento do capital social de € 25 000 para € 210 000, realizado
pela entrada de numerário subscrito pela sócia única no montante de
€ 7181, e pela transferência para a sociedade do estabelecimento de
farmácia, denominado Farmácia Oliveira, instalada no rés-do-chão do
prédio urbano sito na Rua das Portas de Mértola n.os 1 e 3, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo 562, com todo o seu activo, nome-
adamente mercadorias, imobilizado corpóreo bem como o alvará
n.º 2104 atribuído pelo INFARMED, a que foi atribuído o valor de
€ 177 819, cujo relatório do ROC se junta para publicação, e altera-
ção parcial do contrato quanto ao artigo 3.º o qual ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em e outros bens é de
duzentos e dez mil euros, representado por uma quota de igual valor
pertencente à sócia única Maria Amélia Palma Duarte.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Ao sócio da Sociedade
Farmácia Maria Amélia Palma Duarte, Sociedade Unipessoal, 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 Maria Amélia Guerreiro Palma Duarte de bens no valor de
€ 177 819, para realização do aumento de capital por si subscrito na
sociedade Farmácia Maria Amélia Palma Duarte, Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que se
descrevem:

a) Mercadorias a que se atribui o valor de € 98 349,52 (anexo I).
b) Imobilizado corpóreo no valor global de € 76 227,29 (anexo II).
c) Alvará n.º 2104 atribuído pelo INFARMED, em 12 de Novem-

bro de 1999, no montante de € 3242,19.
3 — Os bens foram por nós avaliados em € 177 819, de acordo

com os critérios de avaliação a seguir indicados:
a) Mercadoria — preço de custo;
b) Imobilizado — preço de custo líquido de amortizações já efectu-

adas;
c) Alvará — preço de aquisição.
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 do aumento de capital pretendido.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas técni-

cas 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 capi-
tal das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
cutado 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 refe-
rido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
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; e
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 do aumento de capital subscrito.

Linda-a-Pastora,12 de Julho de 2005. — Mariquito, Correia &
Associados — SROC representada por António Francisco Escarameia
Mariquito, ROC n.º 150.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010103505

BRAGA

BRAGA

ALBERTO SIMÕES & C.A,  L .DA

Sede: Praça da República, 13, Braga, freguesia de São João
do Souto, 4700 Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500308110; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 1675/20050630; pasta n.º 1165.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Anabela
da Conceição Araújo Branco. 2010265718

HUGOMÓVEL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: lugar da Talharinha, freguesia de Vimieiro,
4705-670 Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula
n.º 503625264; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-1850/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Anabela
da Conceição Araújo Branco. 2006604350

HUGOMÓVEL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Talharinha, freguesia de Vimieiro,
4705-670 Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula
n.º 503625264; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-2689/20041119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Anabela
da Conceição Araújo Branco. 2006604317
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

NOVA EXECUÇÃO — STANDS E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7639/050317; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050317.

Certifico que entre Paulo Renato de Araújo Vieira, casado na co-
munhão de adquiridos com Mónica Raquel Pereira Gomes Vieira, e
Mário Manuel Peres Reis, divorciado, foi constituída a sociedade aci-
ma referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nova Execução — Stands e
Interiores, L.da, e tem a sua sede no lugar de Fages, freguesia de Re-
quião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto concepção, comercialização e mon-
tagem de stands em feiras e exposições, promoção de eventos, cria-
ção de imagens, decoração de interiores e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de oito mil euros, dividido em duas quotas, uma no valor de quatro
mil e oitocentos euros do sócio Paulo Renato de Araújo Vieira, e uma
no valor de três mil e duzentos euros do sócio Mário Manuel Peres
Reis.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de duzentos e cinquenta
mil euros, na proporção das respectivas quotas.

§ 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 socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Paulo Renato de Araújo
Vieira.

§ 3.º Para vincular a sociedade é bastante a intervenção de um
gerente.

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 falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a rim não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal, e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2009460120

PÃO QUENTE DOCE MARCO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7620/050225; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 28/050225.

Certifico que Florinda Gomes da Mota Pereira, casada na comu-
nhão de adquiridos com Francisco Gomes Pereira, constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pão Quente Doce Marco — Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Cerqueda, Zona Indus-
trial de Pocinhos, A 2, freguesia de Oliveira São Mateus, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho de
pão, produtos de pastelaria e de confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, a que corresponde uma quota de igual valor pertencente à
única sócia Florinda Gomes da Mota Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, dispensada de caução, compete a um ou mais ge-
rentes designados pela assembleia geral.

2 — A gerência social, dispensada de caução, cabe à sócia Florinda
Gomes da Mota Pereira que desde já é nomeada gerente, sem remune-
ração.

§ 1.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
veículos automóveis, assinar contratos de locação financeira ou de
leasing, rescindir ou tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis e
ainda deslocar a sede dentro do concelho de Vila Nova de Famalicão
ou para concelho limítrofe.

§ 2.º Para representar e obrigar a sociedade, em quaisquer actos e
contratos, é tão só necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida
por lei e de acordo com deliberação própria, quando necessário.

O presente documento corresponde à vontade da signatária decla-
rando ainda que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal. A
signatária declara ainda sob sua única e exclusiva responsabilidade, que
o montante referente ao capital social já se encontra depositado na
sua totalidade, desde 15 de Fevereiro de 2005, no Banco Santander
Totta, S. A.

Conferi e está conforme.

Pelo Auditor, (Assinatura ilegível.) 2009463170

ALURIBER — ESTRUTURAS METÁLICAS
E CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5328/000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504993313; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
050315.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de cinquenta mil

euros para cento e cinquenta mil euros, sendo o aumento, no mon-
tante de cem mil euros, integralmente subscrito pelos seus actuais só-
cios na modalidade de novas entradas em dinheiro e do seguinte modo:

O sócio Jorge Américo Pereira de Paiva reforça a sua quota no
valor nominal de nove mil e quinhentos euros com quantia de vinte
e oito mil e quinhentos euros, passando assim esta quota a ter o valor
nominal de trinta e oito mil euros;

O sócio Vítor Joaquim Pereira de Paiva reforça a sua quota no valor
nominal de nove mil e quinhentos euros com quantia de vinte e oito
mil e quinhentos euros, passando assim esta quota a ter o valor nomi-
nal de trinta e oito mil euros;
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O sócio Joaquim Ferreira de Paiva reforça a sua quota no valor
nominal de seis mil euros, com quantia de doze mil euros, ficando
assim como uma só quota no valor nominal de dezoito mil euros;

A sócia Delfina de Sá Pereira reforça a sua quota, no valor nomi-
nal de seis mil euros, com a quantia de doze mil euros, ficando assim
como uma só quota no valor nominal de dezoito mil euros;

A sócia Paula Manuela Pereira de Paiva e Costa reforça a sua quo-
ta, no valor nominal de nove mil e quinhentos euros com a quantia
de dezanove mil euros, ficando assim como uma só quota no valor
nominal de vinte e oito mil e quinhentos euros;

b) Alteram o objecto social;
c) Alteram, consequentemente, os artigos 3.º e 4.º do respectivo

pacto social, os quais passam a ter a seguinte nova redacção.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: execução de trabalhos em ferro, aço,
alumínio, alumínio — madeira, pvc, inox, estruturas metálicas, caixi-
lharias e electrificações, tudo como apoio à construção civil; trata-
mento e revestimento de metais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros e está dividido em sete quotas: uma no valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros e outra no valor
nominal de trinta e oito mil euros, ambas pertencentes ao sócio Jor-
ge Américo Pereira de Paiva, uma no valor nominal de quatro mil
setecentos e cinquenta euros e outra no valor nominal de trinta e
oito mil euros, ambas pertencentes ao sócio Vítor Joaquim Pereira de
Paiva, uma no valor nominal de vinte e oito mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Paula Manuela Pereira de Paiva e Costa, e duas
no valor nominal de dezoito mil euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Joaquim Ferreira de Paiva e Delfina de Sá Pereira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2009463994

COIMBRA

COIMBRA

ALBANO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9267;
identificação de pessoa colectiva n.º 504485474; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 03/20050711.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o aumento de capital para dez mil euros e a remodelação total do
contrato de sociedade, cujos artigos passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Dias, Ramos & Silva, L.da, e tem
a sua sede na Rua dos Fontanários, sem número, no lugar de Larçã,
freguesia de Botão, concelho de Coimbra.

2 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto prestação de serviços de pintura
e colocação de vidros, construção de edifícios, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e comércio de mate-
riais de construção.

2 — A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e encontra-se dividido em quatro quotas, uma do valor
nominal de cinco mil euros do sócio Fernando José Ramos da Silva,
uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros da sócia Júlia

Deolinda Dias da Silva Ramos e duas do valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros, uma de cada um dos sócios Sérgio da Silva Ramos
e Pedro da Silva Ramos.

2 — Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global de quinhentos
mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vremente permitida.

2 — A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral, ficando desde já designado gerente o
sócio Fernando José Ramos da Silva.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da socie-

dade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
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 nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

11 de Julho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009774701

FRUTAS TAVEIRENSE — COMÉRCIO DE FRUTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 507437292; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 14/20050812.

Certifico que foi constituída por Susana Paula Brazão Marques,
viúva, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Frutas Taveirense — Comércio de
Frutas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Mercado Abastecedor,
pavilhão C, 28, freguesia de Taveiro, concelho de Coimbra.

2 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto comércio de frutas, hortaliças,
frutos secos e seus derivados

2 — A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia Susana Paula Brazão Marques.

2 — Poderá a sócia única prestar à sociedade prestações suplemen-
tares até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme decisão da sócia única, fica a cargo do gerente ou ge-
rentes a designar em assembleia geral.

2 — Fica desde já designada gerente a própria sócia.
3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
ARTIGO 5.º

Fica desde já a sócia única autorizada a celebrar com a sociedade os
negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão da sócia única poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009782291

RAFAEL & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4589;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583258; inscrição n.º 08
e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; números e datas das apre-
sentações: 22/20050920 e 25/20050922.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que o capi-
tal foi aumentado para 164 650 euros pelo que o pacto foi alterado
nos seus artigos 3.º 4.º e 7.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social é de cento e sessenta e
quatro mil seiscentos e cinquenta euros e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de oitenta e
dois mil trezentos e vinte e cinco euros pertencente ao sócio Carlos
Rafael Monteiro Pinto da Costa; e duas iguais de quarenta e um mil
cento e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos, cada pertencentes
urna a cada urna das sócias Andreia Henriques da Costa e Raquel
Henriques da Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado ge-
rente o sócio Carlos Rafael Monteiro Pinto da Costa

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao montante global igual ao décu-
plo do capital social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios
que representem a totalidade do capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso, podendo ainda qualquer só-
cio fazer suprimentos à sociedade quando esta deles carecer.

Mais certifico que em 9 de Setembro de 2005 Rafael Pinto da Costa
e Maria de Lurdes Monteiro Pinto da Costa cessaram as suas funções
de gerentes, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

22 de Setembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009783670

LEIRIA

MARINHA GRANDE

POLIMARINHA, POLIMENTO DE MOLDES DA MARINHA
GRANDE, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente designada por POLIMARINHA, POLIMENTO
DE MOLDES DA MARINHA GRANDE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02144; identificação de pessoa colectiva n.º 505670020; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 02/20050518.

Certifico que, em referencia a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de transformação, cujo contrato tem o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POLIMARINHA, Polimento de Mol-
des da Marinha Grande, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém a sua sede na Rua das Raízes, 42, no lugar de
Casal Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

A sociedade continua a ter por objecto: polimento de moldes para
plásticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de quatro mil euros e outra do valor nominal de mil
euros, ambas pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Conferido, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2009635809

POMBAL

O PADEIRITO — CAFETARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3739;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507174267; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050308.

Certifico que Anabela Louro Leitão Machado, casada, e Carlos
Manuel Louro Leitão, solteiro, maior, constituíram a sociedade em
epígrafe, conforme a seguir indicado

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Padeirito — Cafetaria, Pastelaria, L.da,
com sede na Rua Principal, Edifício Aquarius, rés-do-chão, C, fregue-
sia de Albergaria dos Doze, concelho do Pombal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
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lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de cafetaria, snack-bar,
pastelaria e similares. Fabrico e comércio de produtos de pastelaria,
panificação, outros produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Anabela Louro
Leitão Machado, e uma do valor nominal de duzentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Carlos Manuel Louro Leitão.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo do sócio Carlos Manuel Louro Leitão, que desde já
fica nomeado gerente.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capitar
social.

Conferido, está conforme o original.

21 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010114019

CONSTRUDOZE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3789;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507347200; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20050701.

Certifico que Diamantino Gameiro, viúvo, Vítor Manuel Gameiro
Cardoso, casado, Paulo Rui Castanheira dos Olmos, divorciado, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, conforme a seguir indicado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUDOZE — Construções, L.da,
e tem sede na Rua da Vidoeira, sem número, no lugar da Albergaria
dos Doze, freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agencias ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social é industria construção civil e obras publicas, com-
pra e venda de bens imóveis, revenda de adquiridos para esse fim,
urbanização e construção de imóveis e sua revenda em bloco ou pro-
priedade horizontal.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito em dinheiro é de seis mil euros,
encontrando-se realizado na totalidade, e corresponde a soma de três
quotas no valor nominal de dois mil, pertencentes respectivamente
aos sócios Vítor Manuel Gameiro Cardoso, Paulo Rui Castanheira dos
Olmos e Diamantino Gameiro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, é condicionada a opção
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em segun-
do lugar.

ARTIGO 5.º

1 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
2 — Para obrigar a sociedade é obrigatória a assinatura de dois

gerentes, sendo uma delas sempre a do sócio Diamantino Gameiro.
3 — Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus

cargos conforme for deliberado em assembleia geral.
4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-

tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fiança e outras responsabilidades semelhantes.

Conferido, está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010115597

LISBOA

AMADORA

ORTET — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 507038665; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 32/050210.

Certifico que entre Valter Augusto Tavares Ortet Fortes e César
dos Santos Correia Brito, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a denominação de ORTET — Sociedade de
Construção Civil, L.da, com sede na Rua de Teófilo Braga, Centro Co-
mercial de D. João V, Damaia, freguesia da Damaia, concelho da Ama-
dora.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional e .estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem como
agrupar-se em consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas uma de quatro
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Valter Augusto Tavares
Ortet Fortes e uma de quinhentos euros pertencente ao sócio César
dos Santos Correia Brito.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de dez vezes o capital social à data
da deliberação

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária a assinatura dos dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A gerência poderá, sem prévia deliberação da assembleia
geral: comprar e vender viaturas; celebrar quaisquer contratos de lo-
cação financeira; tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como
alterar e ou rescindir os respectivos contratos; tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais e industriais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre direito de preferência na aquisição, o qual de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a ) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócios a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha de divórcio, a quota foi adjudicada a quem

não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrario ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — O contrato de suprimentos será sempre estabelecido com es-
tipulação de prazo.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as importâncias relativas aos fundos de reservas legais, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar.

Está conferido e conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009225201

CHEERSYSTEM — COMÉRCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 505165163; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 08/050322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato e transformação em sociedade uni-
pessoal.

Os seus artigos foram alterados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CHEERSYSTEM — Comércio e
Prestação de Serviços de Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de José Afonso, 1-B, freguesia da Reboleira, concelho da
Amadora.

2 — Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios e associações em participação, além de
poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou
diferente objecto do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e prestação de serviços
na área de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de dez mil e quinhentos
euros, e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao sócio
único João Carlos Dias Fernandes Grosseiro Gil.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, João Car-
los Dias Fernandes Grosseiro Gil, já designado gerente, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser decidido, sendo suficiente a sua
intervenção para fazer obrigar a sociedade, em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal, a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas em regime plural.

ARTIGO 6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respecti-
va.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009225619

MANÉCUNDA — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 507445686; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MANÉCUNDA — Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 — Tem sede na Rua das Fontaínhas, 12-A, Venda Nova, fregue-
sia da Damaia, concelho de Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar, ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas
de representação, em qualquer ponto do País.

4 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e associar-se com outras para formar agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, representado por uma única quota de igual valor pertencente
ao sócio, Bacar Mané.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio único, ou a não
sócios.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Bacar Mané.
3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital,
até ao dobro do capital.

2 — O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, os quais podem ou não vencer juros.

ARTIGO 6.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas,
fundos ou provisões sem quaisquer limitações ou serem atribuídos ao
sócio único.

Conferida e conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009239598
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ECOPROGRESSO — CONSULTORES EM AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 506273873; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/050225.

Certifico que entre Ricardo Alexandre Martins Moita, Gonçalo Nuno
Pêra Cavalheiro e José Pedro da Silva Bastos Martins Barata foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação social de ECOPROGRES-
SO — Consultores em Ambiente e Desenvolvimento, L.da

2 — A duração da sociedade é por tempo ilimitado e o seu inicio
conta-se a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade compreende as actividades de:
Investigação e consultadoria na área da política internacional de

ambiente;
Apoio técnico à negociação internacional na área ambiental;
Investigação, edição de publicações, organização de conferências e

Seminários sobre temas de cariz ambiental e de desenvolvimento sus-
tentável;

Comercialização, exportação e importação de produtos biológicos;
Representação de marcas e produtos biológicos em Portugal.
2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com

objecto diferente do seu e poderá participar em agrupamentos com-
plementares de empresas ou em agrupamentos económicos de inte-
resse europeu (AEIE).

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Urbanização da Terra da Eira,
bloco 3, lote 19, 6.º, esquerdo, 2720-000 Buraca, freguesia da Buraca,
concelho da Amadora.

2 — Fica o órgão da gerência autorizado a mudar a sede da socie-
dade dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes sem o
consentimento dos sócios.

3 — Fica o órgão da gerência autorizado para proceder à constitui-
ção de formas locais de representação no concelho da sede da socie-
dade ou nos concelhos limítrofes (artigo 13.º do Código das Socie-
dades Comerciais), sem consentimento dos sócios.

CAPÍTULO II

Capital, quotas e sócios

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil e um euros, a realizar integral-
mente em dinheiro.

2 — A cada sócio pertence uma quota no valor nominal de mil
seiscentos e sessenta e sete euros

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da socie-
dade

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Com o consentimento do seu titular
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou de qual-

quer outra forma apreendida judicialmente
c) Quando o seu titular for declarado falido
d) Quando o seu titular culposamente pratique actos que prejudi-

quem a sociedade.

CAPÍTULO III

Gerência e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 — A gerência é composta por todos os sócios fundadores.
2 — Os gerentes serão eleitos por deliberação dos sócios sendo ou

não remunerados conforme por estes for decidido

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade obriga-se, nos actos de mero expediente, com a
assinatura de um gerente, nos restantes actos com a assinatura de dois
gerentes em conjunto.

2 — A sociedade obrigar-se-á também pela assinatura de qualquer
procurador, no âmbito e com as limitações constantes do respectivo
mandato.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral de sócios

ARTIGO 9.º

A assembleia geral de sócios regularmente constituída é composta
pela totalidade dos sócios.

As assembleias gerais serão convocadas por telefax ou por carta
registada com aviso de recepção com uma antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral de sócios reunirá ordinariamente, pelo
menos, duas vezes por ano

2 — Poderá reunir extraordinariamente sempre que qualquer dos só-
cios o requeira com 15 dias de antecedência.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos repre-
sentativos de todo o capital, com excepção das situações previstas na
lei.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 11.º

1 — Os gerentes ficam autorizados a levantar o capital social de-
positado para fazer face às despesas de constituição da sociedade e
quaisquer outras necessárias ao início da actividade da mesma.

2 — Os gerentes ficam desde já autorizados a celebrar qualquer
contrato em nome da sociedade, nomeadamente a aquisição de veícu-
los automóveis, a arrendar instalações e à pratica de quaisquer outros
actos.

Conferido e conforme.

8 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009240464

FIRMINO DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 507257286; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050223.

Certifico que Firmino José Pinto Dias constituiu uma sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Firmino Dias, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Lage, beco C, 22, na
freguesia da Falagueira, concelho de Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital 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:

Conferido e conforme

7 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009241169

MEDIGRUN FARMACÊUTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 695;
identificação de pessoa colectiva n.º 507020774; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/050407.

Certifico que EURO-LABOR — Laboratórios de Síntese Química e
de Especialidades Farmacêuticas, S. A., foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial com o tipo de sociedade
por quotas unipessoal, sob a firma Medigrun Farmacêutica,
Unipessoal, L.da, e com sede social na Rua de Alfredo da Silva, 16,
Zona Industrial de Alfragide, freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá, por deliberação da gerência, transferir a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar,
transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação social no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização, im-
portação, exportação, distribuição, promoção e publicidade de produ-
tos farmacêuticos e hospitalares.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades ainda que com objectos diferentes, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou, por qualquer forma,
associar-se a outras sociedades.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, pertencente à sócia única EURO-LABOR — Laboratórios
de Síntese Química e de Especialidades Farmacêuticas, S. A., com sede
em Alfragide, concelho da Amadora.

ARTIGO 5.º

Por meio de decisão dos sócios podem ser derrogados os preceitos
dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, pertence aos gerentes, os quais serão nomeados pela assembleia
geral de entre pessoas singulares com capacidade jurídica plena , po-
dendo ser designados mais de urna vez.

§ único. Fica desde já nomeado para o efeito, como gerente da
sociedade, o Senhor Volker Lehmanns-Braun, que se manterá em fun-
ções até deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for decidido pela
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — Compete aos gerentes a prática de todos os actos que forem
necessários ou convenientes para a realização do objecto social.

2 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
avales, fianças e em geral em qualquer acto ou contrato estranho aos
negócios sociais, ficando pessoalmente responsáveis perante a socie-
dade por qualquer prejuízo a esta advindo da violação desta estipula-
ção.

ARTIGO 9.º

1 — Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros, os pode-
res para a prática de determinados actos.

2 — Os gerentes poderão constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, caso a gerên-
cia seja singular, ou de dois gerentes, caso a gerência seja plural, ou a
pela de um ou mais mandatários, dentro dos poderes que lhe tiverem
sido conferidos.

ARTIGO 11.º

Anualmente, os gerentes entregarão aos sócios as contas anuais e
o relatório de gestão, para efeitos da sua aprovação até trinta e um
de Março de cada ano.

ARTIGO 12.º

Depois de deduzidas as reservas legais, os lucros terão o destino que
for decidi do pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Para todos os litígios relacionados com a actividade societária ou
com a execução ou interpretação do presente contrato, fica estipula-
do o foro da Comarca de Lisboa.

Está conferido e conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009248252

ALMEIDA RIBOLHOS — IMPORTAÇÃO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 698;
identificação de pessoa colectiva n.º 503995746; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/050408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com € 40 024,04 e em dinheiro e os seu
artigos 1.º, 3.º foram modificados e foi aditado um novo artigo que
passou a ser o 6.º, os quais ficaram com as seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Almeida & Ribolhos —
Importação de Peças Auto, L.da, com sede na Rua da Liberdade, lote
11-A, Bairro Novo de Santo Eloy, freguesia de Brandoa, concelho de
Amadora.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá ser deslocada a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo abrir
sucursais, agências e filiais ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de vinte e cinco mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jorge Monteiro Ribolhos e Maria Julieta Pereira d’Almeida
Ribolhos.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a mes-
ma carecer, nas condições a fixar em assembleia geral e igualmente
poderão ser feitas à Caixa Social prestações suplementares de capital,
até ao décuplo de capital social.
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Declarou ainda o outorgante sob sua inteira responsabilidade que
todo o capital se acha inteiramente subscrito e realizado e que não é
exigido pela lei, pelo contrato social ou pela deliberação a realização
de outras entradas.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respecti-
va.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009248554

BARINTEGRAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 507242718; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/050929.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a denominação de BARINTEGRAL, Co-
mércio de Produtos Alimentares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Amaro de Ma-
tos, 21 A e B, na freguesia da Venda Nova, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, criar e
encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares,
bebidas, hotelaria, prestação de serviços, compra venda e administra-
ção de propriedades, automóveis, máquinas, ferramentas, importações
e exportações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente ao sócio Carlos
Alberto Gonçalves, e outra no valor nominal de cem euros perten-
cente à sócia Cláudia Sofia Campos Gonçalves.

2 — Aos sócios poderá ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá ser ou não remu-
nerada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
nomeadamente, compra, venda, hipoteca, requerer registos, em Con-
servatórias, Câmara, ou quaisquer outros organismos, abrir e movi-
mentar contas bancárias, ou quaisquer outros assuntos é suficiente a
intervenção de um gerente, que represente a maioria do capital.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e um sociedades reguladas por
leis especiais ou e agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida e conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009857232

CASCAIS

DEGUST — RESTAURAÇÃO E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 101
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507449061; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/051017.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DEGUST — Restauração e
Similares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Miguel Rovisco, 9,
3.º, esquerdo, em Oeiras.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restauração e similares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel de Almeida Ribeiro e uma no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Carlos Manuel de Al-
meida Ribeiro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte mil euros (desde que a cha-
mada seja deliberada por maioria de cinquenta e um por cento dos
votos representativos de todo o capital social).

3— Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá ser remunerada
ou não, conforme aí for deliberado.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Pedro Manuel de

Almeida Ribeiro e Carlos Manuel de Almeida Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009993365

L. VASCONCELOS — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09707/
251997; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/252997.

Certifico que entre Luís Pedro Baptista Pereira Caldas de Vascon-
celos e Marcelo Gabriel Ruiz foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. Vasconcelos — Serviços
Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa Joana, 225, fre-
guesia e concelho de Cascais.

§ único. A sede social poderá ser transferida para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação da gerência e a sociedade poderá abrir sucursais ou
qualquer outra forma de representação em qualquer ponto do territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na importação, exportação, compra
e venda de material informático (hardware e software) e prestação
de serviços na área de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de oitocentos mil escudos, e corresponde à soma de duas quotas do
valor nominal de quatrocentos mil escudos, pertencentes cada uma
delas a cada um dos sócios Luís Pedro Baptista Pereira Caldas de
Vasconcelos e Marcelo Gabriel Ruiz.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente.

3 — É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-
tratos estranhos ao objecto social, nomeadamente letras de favor,
fianças. avales.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios ascendentes, des-
cendentes e entre cônjuges, é livremente permitida.

2 — A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do prévio
consentimento da sociedade à qual em primeiro lugar e depois dela
aos sócios não cedentes fica reservado o direito de preferência; se
mais de um sócio pretender preferir, será a quota dividida pelos só-
cios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo do seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou morte do seu titular;
d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 — A quota poderá figurar no balanço como tal, bem como, po-
derão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez de quota
amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exige outras formalida-
des, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios e ex-
pedidas com antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares ate ao montante
global de cinquenta milhões de escudos, desde que a chamada seja
deliberada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade
do capital social.

ARTIGO 9.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas bem como em sociedades de responsabilida-
de limitada com objecto diferente ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 1997. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 3000220360

GRAVATAS E CA — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA HOMEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08806/
960119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/960119.

Certifico que entre Mário Rui Morais Pinto da Silva; Anabela da
Conceição Henriques da Silva; Luigi Fortunato Bianchi e Maria Ga-
briela Martins Cabral do Nascimento, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Gravatas e CA — Comércio de
Acessórios para Homem, L.da, tem e sua sede na Urbanização Terpla-
na, lote 29, rés-do-chão, B, freguesia de São Domingos de Rana, con-
celho de Cascais.

§ 1.º Por decisão da gerência, a sede social poderá ser mudada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade pode criar ou encerrar filiais, estabelecimentos,
sucursais ou agências ou quaisquer outros formas de representação,
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de acessórios e
vestuário masculino.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras localidades, mes-
mo quando reguladas por lei especial, ou agrupamentos complemen-
tares de empresa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de
cem mil escudes cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Mário
Rui Morais Pinto da Silva, Anabela da Conceição Henrique da Silve,
Luigi Fortunato Bianchi e Maria Gabriela Martins Cabral do Nasci-
mento.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Mário Rui
Morais Pinto da Silva e Luigi Fortunato Bianchi, que ficam desde já
nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, e
estranhos, depende sempre do consentimento da sociedade, a qual terá
direito de preferência em primeiro lugar e os restantes sócios em
segundo.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, arrolamento, penhora
ou adjudicação em juízo, falência ou insolvência;
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b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência e morte do só-

cio.
2 — O pagamento da contrapartida da amortização, será o que, para

a quota a amortizar, resultar do último balanço aprovado, se outro
não resultar imperativamente da lei.

Está conforme o original.

16 de Julho de 1998. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pereira
Ribeiro Cabral Pires. 3000220362

REPRECODILA — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
CONSIGNAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO E VENDA

DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08925/
960305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/960305.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REPRECODILA — Sociedade de Re-
presentações, Consignações, Distribuição e Venda de Produtos, L.da,
com sede na Rua do Jogo da Bola, lote 1, 2.º, direito, na localidade e
freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

§ único. A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem com abrir transferir ou encerrar sucursais, filiais,
agências, ou qualquer outra forma de representação social, em qual-
quer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de representações, consigna-
ções, distribuição e venda de produtos, de pronto a vestir, perfuma-
ria, calçado e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, integralmente rea-
lizado em dinheiro e, corresponde à soma de duas quotas: uma de tre-
zentos e vinte mil escudos pertencente ao sócio Henrique da Luz
Vasques e outra de oitenta mil escudos pertencente à sócia Maria
Guilhermina Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral pertence ao sócio Henrique da Luz Vasques, o qual e desde
jà nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, a qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Quando houver acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado falência ou seja declarado
falido.

Está conforme o original.

16 de Julho de 1998. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pereira
Ribeiro Cabral Pires. 3000220364

BATALHA & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00171/
951219; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/951219.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo
em consequência os artigos 1.º, 2.º e 5.º ficado com seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Batalha & Amado, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 14, cave, esquerda, Pampilheira,
concelho de Cascais, o seu objecto é o exercício do comércio de car-
nes e seus derivados, e tem duração indeterminada, contando-se o seu
início a partir da data da sua constituição em 26 de Agosto de 1960.

ARTIGO 2.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de duzentos
mil escudos, pertencentes uma a cada um dos sócios, Idalina de Al-
meida dos Anjos Tavares e Rodrigo de Araújo Valério.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade ficam competindo a am-
bos os sócios, que ficam nomeados gerentes, sem caução e com ou
sem retribuição conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade considera-se validamente obrigada pela assinatura
de qualquer dos gerentes.

§ 2.º Em caso algum a firma será usada em fianças, abonações ,
letras de favor e mais actos ou documentos estranhos aos negócios
sociais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pereira
Ribeiro Cabral Pires. 3000220365

BATALHA & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00171/
951219; averbamento n.º1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 04/951219.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da sociedade em
epígrafe donde consta a renúncia à gerência de Maria dos Anjos Car-
doso da Cruz Batalha.

Data da deliberação: 18 de Novembro de 1985.

16 de Julho de 1998. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220366

CÂMARA GOUVEIA & RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03416/
951221; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/951221.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta cópia da escritura
donde consta a dissolução e encerra toda liquidação da sociedade em
epígrafe.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 1991.

16 de Julho de 1998. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220367

DIVERSOBRA — MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09719/
951997; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/951997.

Certifico que entre João Manuel Martins Rosa, Luís Manuel Valle
Martins e Patrícia dos Reis Geraldes Lozano, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIVERSOBRA — Multiserviços, L.da,
e tem a sua sede em Cascais, na Avenida do Infante D. Henrique,
676, 6.º, B, na freguesia de Cascais.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de representação
social, em Portugal ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto conservação e reparação de interio-
res e exteriores de edifícios, jardins, piscinas; fornecimento, instala-
ção e manutenção de iluminação ornamental e decorativa; interco-
municadores; sistemas de rega, de som e imagem; recuperadores de
calor; termoacumuladores; alcatifas; ar condicionado, cisternas, cla-
rabóias, detectores de fumo, equipamento electrónico e de cozinha,
fornecimento de materiais de construção, mangueiras, sementes, adu-
bos e fertilizantes, lenha, pneus, estudos e projectos de iluminação e
isolamento de som, arquitectura paisagística e de interiores, execução
de impermeabilização, metalização, mudanças, pinturas, reboques,
serigrafia, tipografia, reparações eléctricas e mecânicas, bate-chapa e
pintura auto, desinfestações, empalhamento de cadeiras, prestação de
serviços de segurança, serralharia, transporte de passageiros, reporta-
gens, baby-sitters, electricista, estucador, engomador, fotografia, en-
fermagem e mecânica geral. Organização de festas e espectáculos,
aluguer de palcos e bancadas, serviços técnicos de som e iluminação
de espectáculos, assistência médica ao domicílio, assistência veteriná-
ria, compra, venda e aluguer de imóveis e automóveis. Aluguer de
aparelhagens de som, compra, venda e manutenção de equipamento
informático.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital de outras empresas, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, encontra-se inteira-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das
seguintes quotas, uma de duzentos e quatro mil escudos, pertencente
ao sócio João Manuel Martins Rosa outra de cento e sessenta mil
escudos pertencente ao sócio Luís Manuel Valle Martins, uma de trinta
e seis mil escudos pertencente à sócia Patrícia dos Reis Geraldes Lo-
zano.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente será exercida pelo sócio João Manuel Martins
Rosa, o qual fica desde já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-

tos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus descendentes, ascen-
dentes e cônjuges, no entanto na cedência a outros terceiros, carece
do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais
fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral, assim
como poderão ser obrigados a efectuar prestações suplementares de
capital, desde que sejam votadas em assembleia geral convocada para
o efeito, até ao montante de dez vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 — Salvo disposição legal em contrário, a sociedade poderá amor-
tizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por falência ou insolvência do titular da quota;
c) Se a quota for cedida em contravenção do convencionado no

presente contrato ou se dada em caução ou penhor de obrigações, que
o seu titular assuma, sem que a prestação de garantias tenha sido au-
torizada pela sociedade;

d) Se a quota for penhorada, arrestada ou sobre ela recair qualquer
providência que possibilite a sua venda ou adjudicação judicial;

e) Se em partilha subsequente a divórcio, ou separação judicial de
pessoas e bens, ou só de bens, a quota não ficar a pertencer na tota-
lidade ao respectivo titular;

f) Quando o respectivo titular deixar de comparecer, ou de se fazer
representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 — A contrapartida da amortização, referida no número anterior
será:

a) Nos casos previstos nas alíneas a), b), c) e e), o valor da quota
que resultar do último balanço aprovado, acrescido dos créditos e
deduzido dos débitos que o seu titular detenha;

b) Nos casos previstos nas alíneas d) e f), o valor nominal da quo-
ta.

ARTIGO 10.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer dos sócios, devendo continuar com os herdeiros do fale-
cido ou o representante legal do interdito ou inabilitado, devendo
aqueles nomear um de entre si que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 1997. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220368

ABC — AVIAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08460/
2871995; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
28101995.

Certifico que entre Adalberto Manuel de Jesus Pessoa Coelho e
Amélia Machado Sousinha Canhota foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ABC — Aviação, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Almeida Garret, 125, Vivenda Feio Branco, Tires, fre-
guesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, trabalho aéreo, transporte aéreo,
escola de formação profissional e recreativa, voos turísticos e priva-
dos, aluguer de aeronaves e material aeronáutico, prestação de cuida-
dos de saúde, manutenção de aeronaves, manutenção de material de
apoio a aeronaves, heliportos, aeródromos e aeroportos, compra e
venda de combustíveis e lubrificantes, compra e venda de aeronaves
novas e ou usadas, concessionário de companhias ligadas a material,
marcas e patentes aeronáuticas, importação/exportação de aerona-
ves, peças acessórios e ferramentas periféricas de manutenção aero-
náutica, prestação de serviços aeronáuticos, conselheiros em matéria
aeronáutica.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado é de quatrocentos mil
escudos, e está dividido em duas quotas, de duzentos mil escudos, cada,
pertencente uma a cada um dos sócios.

2 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigíveis aos
sócios prestações suplementares de capital na proporção das suas
quotas, e até ao montante igual ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
sendo nomeados desde já gerentes, bastando a assinatura de qualquer
deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e
contratos a ela estranhos.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, a cessão
a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade à qual
fica reservado em primeiro lugar e seguidamente para os demais só-
cios, o direito de preferência pelo valor apurado no balanço do exer-
cício imediatamente anterior, ao momento da cedência.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Em caso de penhora, arresto ou apreensão judicial;
b) Se ao seu titular forem imputadas gravemente violações das suas

obrigações para com a sociedade ou nocivas dos interesses sociais;
c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade con-
tinuará com os herdeiros do falecido ou com o representante legal do
interdito, devendo os herdeiros ser representados por um só designa-
do de entre eles.

ARTIGO 8.º

Os lucros anualmente apurados, após aplicação das taxas legalmen-
te fixadas para reserva legal, terão o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras formalida-
des serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos só-
cios, pelo menos, com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatá-
rios, os quais entre si precederão à partilha e liquidação dos bens so-
ciais conforme comum acordo. Na falta de acordo, serão os referidos
bens entregues aos sócios que melhor preço e condições de pagamen-
to oferecerem.

ARTIGO 11.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado em 19 de Abril, último, no Banco Pinto Sotto
Mayor, a fim de poder fazer face a despesas com a sociedade.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 1997. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220377

PARATÉCNICA — EQUIPAMENTOS
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08400/
2171995; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
2171995.

Certifico que entre António José Páscoa e Duarte Nuno Ferreira
da Silva Abreu dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PARATÉCNICA — Equipamen-
tos de Electrónica, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta de São Miguel
das Encostas, Rua H, lote 38, subcave, esquerda, na freguesia de Car-
cavelos, concelho de Cascais, com o cartão provisório de identifica-
ção de pessoa colectiva número 973216107 e actividade número
72500.

2 — A gerência por simples deliberação poderá deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, criar e en-
cerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas locais de
representação em qualquer ponto do País, ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste no comércio, representação, insta-
lação e assistência técnica a equipamentos de electrónica e seus com-
ponentes e acessórios.

2 — Por deliberação da gerência, a sociedade pode ainda adquirir
quaisquer participações em outras sociedades, com objecto igual ou
diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
duzentos mil escudos, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a estranhos depen-
de do consentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade pelas
assinaturas em conjunto de ambos, bastando apenas a assinatura de
um deles em actos de mero expediente.

2 — É interdito aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, avales, letras de favor ou quaisquer outros actos, contratos ou
documentos estranhos à realização do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios podem ser afastados os preceitos legais
dispositivos.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 1997. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220376

BASTOS FERREIRA & FARINHA — CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08438/
1871995; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
1871995.

Certifico que entre Carlos Jorge Carreira Farinha e Maria de Lur-
des Bastos Ferreira Farinha foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Bastos Ferreira & Farinha —
Construtora, L.da, tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, Edifício
Navegador, 1.º, B, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de prédios para venda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de quinhentos mil escudos e encontra-se representado por duas quo-
tas, uma do valor nominal de trezentos e cinquenta mil escudos, per-
tencente ao sócio Carlos Jorge Carreira Farinha e outra do valor
nominal de cento e cinquenta mil escudos, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Bastos Ferreira Farinha.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, mas em
relação a estranhos depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente será feita pelos sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes, dispensados de caução e com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção do gerente Carlos Jorge Ferreira Farinha.

3 — Os gerentes não poderão intervir em nome da sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e outros actos ou documentos es-
tranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não determinar prazos ou
outras formalidades especiais, serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedên-
cia.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 1997. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220375

PALISAN, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07133/
2891993; identificação de pessoa colectiva n.º 503072591; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/2581995.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo
os artigos 3.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, e corresponde à soma de duas quotas, uma de tre-
zentos mil escudos pertencente ao sócio José João Teixeira Ormonde
dos Santos e outra de cem mil escudos pertencente à sócia Maria
Margarida Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos, basta a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 1997. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220374

PALISAN, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07133/
2891993; identificação de pessoa colectiva n.º 503072591; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/2581995.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da sociedade em
epígrafe donde consta a renúncia à gerência de Carlos Cabrita Mendes
da Palma e Maria Isalina Perestrelo Pestana.

Data da deliberação: 29 de Novembro de 1994.

2 de Setembro de 1997. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220373

ATJ — COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08003/
941122; inscrições n.os 6, 7 e 8; números e data das apresentações:
15, 16 e 17/960216.

Certifico que foi registado o seguinte aumento do capital de
1 000 000$ para 5 000 000$ e a transformação da sociedade, tendo
em consequência o respectivo contrato ficado a constar dos seguintes
artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma ATJ — Comércio Internacional, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Marechal Carmona, 68, freguesia e
concelho de Cascais, podendo o conselho de administração deslocá-la
dentro do concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é comercialização, distribuição, importação
e exportação de produtos de moda e afins.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação em qualquer ponto do país
ou do estrangeiro, podendo ainda participar no capital de outras socie-
dades, quer tenham o mesmo objecto quer com objecto diferente, bem
como em sociedades reguladas por leis especiais e com agrupamentos
complementares de empresas.

2 — A criação de formas locais de representação, bem como a
participação da sociedade no capital de outras sociedades ou em agru-
pamentos complementares de empresas depende unicamente de deli-
beração do conselho de administração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco milhões de escudos, está integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e está representado em cinco mil
acções, no valor nominal de mil escudos cada uma.

ARTIGO 6.º

As acções representativas do capital social serão nominativas ou
ao portador.

ARTIGO 7.º

As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 ac-
ções, autenticadas com o selo da sociedade e serão assinados por dois
administradores, podendo ambas ser reproduzidas por chancela.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações, mediante deliberação da as-
sembleia geral, que estabelecerá as condições da sua admissão, remu-
neração e reembolso, com observância dos preceitos legais aplicáveis.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo de a assembleia geral que delibere qualquer aumento
de capital acordar em sentido inverso, no interesse da sociedade, os
antigos accionistas poderão exercer, no prazo que a assembleia geral
fixar, não inferior a um mês, o direito de preferência na subscrição de
novas acções, em número proporcional às que já possuam.

Os accionistas gozam do direito de preferência na transmissão de
acções a qualquer título.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é o órgão de representação universal dos acci-
onistas, sendo constituída por todos os accionistas, qualquer que seja
o número de acções que detenham, sendo as suas deliberações obriga-
tórias para todos os accionistas.

ARTIGO 11.º

As sessões da assembleia geral serão dirigidas por uma mesa com-
posta por um presidente e até dois secretários, eleitos pela própria
assembleia, por períodos de quatro anos, renováveis, sendo elegíveis
estranhos à sociedade.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente nos três primeiros me-
ses de cada ano, par os fins do artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, e extraordinariamente sempre que convocada nos termos
do artigo décimo terceiro dos estatutos.

ARTIGO 13.º

1 — A convocação da assembleia geral compete ao presidente da
mesa, devendo ser por este convocada sempre que a lei o determine
ou a requerimento do conselho de administração, do fiscal único, ou
ainda por um ou mais accionistas que sejam titulares de acções cor-
respondentes a, pelo menos, cinco por cento do capital social.

2 — O accionista ou accionistas que pretendam usar da faculdade
conferida pela última parte do número anterior, dirigirão requerimen-
to por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral, indicando
com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a
necessidade da reunião da assembleia.

3 — Com o requerimento, o interessado deverá depositar na sede
social o número suficiente de acções que justifiquem o seu direito,
excepto se for possuidor de acções nominativas, devidamente aver-
badas, em seu nome, em número suficiente para tal.

ARTIGO 14.º

Sempre que a lei não imponha outra forma de convocação e desde
que todas as acções representativas do capital social sejam nominati-
vas, como tal registadas nos livros da sociedade, as assembleias gerais,
poderão ser convocadas por meio de cartas registadas a expedir aos
accionistas com, pelo menos, vinte e um dias de antecedência.
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ARTIGO 15.º

Podem estar presentes e votar nas assembleias gerais todos os ac-
cionistas com direito a, pelo menos, um voto, devendo as acções de
que sejam portadores ser depositadas na sede social até oito dias antes
da data designada para a assembleia, dispensando-se tal formalidade
quanto às acções nominativas, como tal registadas.

ARTIGO 16.º

1 — Os accionistas podem comparecer pessoalmente ou fazer-se
representar por um membro do conselho de administração, cônjuge,
ascendente ou descendente e ainda por outro accionista, e ainda por
representante devidamente mandatado.

2 — Os poderes de representação referidos neste artigo são confe-
ridos mediante, a assinada pelo sócio constituinte e dirigida ao presi-
dente da mesa com, pelo menos oito anos de antecedência em rela-
ção à data de cada assembleia, sendo cada carta válida apenas para a
assembleia geral a que respeite, salvo procuração exarada em instru-
mento público ou com força obrigatória equivalente.

ARTIGO 17.º

1 — A assembleia geral constitui-se validamente em primeira con-
vocatória desde que estejam presentes ou representados accionistas
que detenham, no seu conjunto, pelo menos setenta por cento do
capital social realizado, e em segunda convocatória cinquenta por cento
do capital social.

2 — Em segunda convocatória, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
social por eles detido.

3 — Salvo disposição diversa da lei, as deliberações são tomadas
pela maioria dos votos expressos, não se contando como tal as abs-
tenções.

ARTIGO 18.º

Por cada sessão da assembleia geral será elaborada pelos membros
da mesa uma acta, nos termos da lei, assinada pelos ditos membros
após aprovação de assembleia ou mediante voto de confiança da mesma
conferido caso a caso.

CAPÍTULO IV

Da administração e fiscalização

SECÇÃO I

Do conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 — A gestão da sociedade e a representação em juízo e fora dele
compete a um conselho de administração, composto por um mínimo
de três e um máximo de nove membros, eleitos pela assembleia geral
por períodos de quatro anos, livremente reelegíveis e exoneráveis.

2 — Além dos membros efectivos, poderão ser eleitos até três
membros suplentes que integrarão o conselho de administração nos
impedimentos definitivos daquele.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração designará de entre os seus membros
um presidente um administrador delegado.

ARTIGO 21.º

Os administradores da sociedade poderão ser ou não remunerados,
conforme for deliberado em assembleia geral, que fixará igualmente o
respectivo montante, bem como outros benefícios ou vantagens pelo
exercício do cargo.

ARTIGO 22.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir pelo menos uma vez em cada ano.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de presidente do conselho de administração, digo de dois
administradores.

SECÇÃO II

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 24º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, com
três membros efectivos e dois suplentes. Um dos membros efectivos
será um revisor oficial de contas. O conselho fiscal é eleito pela as-
sembleia geral por períodos de quatro anos, renováveis.

CAPÍTULO V

Balanços, contas e relatórios

ARTIGO 25.º

Com referência ao termo de cada exercício, será elaborado um
balanço, o qual, com as contas e um sucinto relatório sobre o estado
da sociedade e o andamento dos seus negócios, será submetido ao
exame e aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Entendem-se por benefícios líquidos o remanescente das receitas
brutas, depois de deduzidos os encargos, salários e despesas sociais que
tenham natureza dedutível, incluindo as amortizações legais ou deter-
minadas pelo conselho de administração e as quantias destinadas ao
pagamento da contribuições, impostos e taxas a cargo da sociedade.

ARTIGO 27.º

Sem prejuízo das disposições legais de carácter imperativo que por
modo diverso disponham os lucros líquidos, assim determinados serão
distribuídos pela forma seguinte:

1 — Reservas de natureza obrigatória.
2 — Constituição de fundos de reserva voluntários, provisões e

outros análogos.
3 — Os lucros líquidos, depois de deduzidos os quantitativos referi-

dos nos números anteriores, terão a aplicação que a assembleia geral
livremente deliberar.

CAPÍTULO VI

Da liquidação e partilha

ARTIGO 28.º

Deliberada a dissolução, a sociedade cessará a sua actividade con-
forme for determinado e proceder-se-á à sua liquidação nos termos da
lei.

ARTIGO 29.º

Serão liquidatários os administradores em exercício ao tempo da
deliberação da dissolução, podendo, porém, a assembleia geral substi-
tuir para o efeito, total ou parcialmente, os membros do conselho de
administração.

ARTIGO 30.º

Liquidada a sociedade, o produto será distribuído pelos accionistas,
proporcionalmente às respectivas acções, não podendo porém, pro-
ceder à distribuição do património sem que esteja satisfeito o paga-
mento aos credores sociais, ainda que os respectivos créditos não
estejam vencidos.

Conselho de administração: presidente — Carlos Manuel da Con-
ceição Teixeira Machado; vogais — João Maria Pinheiro de Moraes
Palmeiro; Ângela Cristina Enes Anselmo.

Conselho fiscal: presidente — Sebastião Augusto Castro Curvelo de
Herédia; vogais efectivos — Hélder Tomé Correia da Palma Veiga,
Maria João Pinheiro de Morais, Palmeiro Homem Cardoso; vogais
suplentes — Rui Gonçalves Ascenção, revisor oficial de contas, Rui
Manuel Lobo Gomes da Silva.

Data: 27 de Setembro de 1995.

O texto actualizado do contrato na sua redacção ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 1997. — A Primeira-Ajudante, Marina Clara
Marques Ventura. 3000220372
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INJETRÓNICA — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08095;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/950119.

Certifico que entre Virgílio Barbedo da Rocha Pires e Maria Clara
Pereira dos Santos Teixeira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de INJETRÓNICA — Reparações
Eléctricas para Automóveis, L.da, e a sua sede é na Rua do 1.º de Maio,
73-A, Abóboda, Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação e afinação de sistemas
eléctricos e electrónicos em automóveis e motos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos mil escudos, repartido por duas quotas iguais de duzentos mil
escudos cada uma e pertencentes aos sócios Virgílio Barbedo da Ro-
cha Pires e Maria Clara Pereira dos Santos Teixeira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que esta
carecer para prossecução dos fins sociais, nas condições que vierem a
ser fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, as
demais do consentimento da sociedade, o qual será prestado em as-
sembleia geral, com os votos favoráveis representativos de mais de
cinquenta por cento do capital social, e gozam do direito de prefe-
rência os sócios individualmente e a sociedade, preferindo esta em
primeiro lugar.

2 — No caso de vários sócios pretenderem exercer o direito de
preferência a quota será dividida pelos interessados, na proporção das
quotas que possuírem.

ARTIGO 6.º

O pedido de consentimento para a cessão de quotas, ou parte dela,
quando necessário deverá ser dirigido, por escrito, à sociedade e aos
sócios, com a identificação completa do cessionário e de todas as
condições da mesma, devendo a sociedade pronunciar-se sobre o
mesmo nos 30 dias seguintes à sua recepção, sob pena de a cessão se
tornar livre.

ARTIGO 7.º

O sócio que ceder a quota sem consentimento da sociedade ou com
violação dos presentes estatutos pagará à sociedade, a título de cláu-
sula penal, metade do valor da mesma à data do último balanço, sem
prejuízo do disposto no artigo seguinte.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
quando:

a) O sócio e a sociedade estejam de acordo;
b) O sócio viole os seus deveres e obrigações para com a socie-

dade, ou por qualquer forma prejudique gravemente o bom nome e a
credibilidade ou a actividade da sociedade, nomeadamente negociando
em concorrência com ela;

c) O sócio que ceder a sua quota, a qualquer título, desrespeitando
o que se dispões no artigo 6.º;

d) O sócio se tiver apresentado à falência ou insolvência, ou seja
considerado falido ou insolvente, consoante seja ou não pessoa co-
lectiva;

e) Em qualquer processo a quota de um sócio seja objecto de arres-
to, penhora ou qualquer procedimento de que possa resultar a sua ali-
enação judicial, e este não requeira o levantamento da respectiva
providência, mediante a prestação de caução em tempo, quando esta
seja admissível ou logo que a sociedade o exija ou, no mesmo prazo
pagar a quantia em dívida.

3 — O preço devido pela amortização será pago em quatro presta-
ções semestrais, iguais e consecutivas, considerando-se a amortização
efectiva com o pagamento da primeira prestação, o qual deverá ser
feito no prazo de 90 dias a contar da deliberação que aprovou a
amortização.

4 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo os
sócios deliberar a sua alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por carta registada a
enviar para a residência do sócio, com uma antecedência mínima de
15 dias.

2 — Todas as deliberações em assembleia geral, em primeira con-
vocatória são tomadas com votos favoráveis representativos de mais
de 50 % do capital social, excepto aquelas que a lei exija maior repre-
sentatividade do capital social e, em segundo convocatória por maio-
ria dos votos expressos independentemente da representação do ca-
pital.

ARTIGO 10.º

1 — A administração e representação da sociedade, activa e passi-
va, em juízo e fora dele, fica a cargo de um gerente, o qual poderá ser
designado, ou reeleito uma ou muitas vezes, em assembleia geral.

2 — O gerente é dispensado de prestar caução, e o exercício de
funções de gerência será ou não remunerado conforme for deliberado
em assembleia geral, a qual fixará também, quando for caso disso, as
respectivas actualizações.

3 — Os mandatos de gerência são conferidos pelo período de qua-
tro anos civis, contando-se como ano civil completo aquele em que
teve, lugar, a designação ou eleição, mantendo-se porém o gerente
no exercício de funções até nova designação ou eleição, não obstante
ter terminado o período de mandato, e sem prejuízo de poder ser
destituído a qualquer momento, ocorrendo justa causa, e bem assim de
poder renunciar ao mandato.

ARTIGO 11.º

Compreende-se nos poderes de gerência a prática de actos ou con-
tratos necessários ou convenientes à prossecução do objecto social,
designadamente a aquisição, alienação e oneração de quaisquer bens
móveis, a locação de estabelecimentos, a subscrição ou aquisição de
participações noutras sociedades com o mesmo ou com objecto dife-
rente desta, e a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 12.º

1 — Uma percentagem não inferior a cinco por cento dos resulta-
dos líquidos, é destinada à constituição da reserva legal.

2 — Uma parte não inferior a cinco por cento do lucro do exercí-
cio será destinada a reserva livre, cuja utilização deverá ser também
aprovada em assembleia geral.

3 — Poderá a sociedade deliberar, se tal se mostrar necessário ao
bom andamento dos seus negócios, a não distribuição aos sócios de
quaisquer lucros do exercício.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, e quando todos
os sócios manifestem a sua vontade de dissolver a sociedade, e nesse
sentido deliberarem por unanimidade.

Disposição transitória

Fica desde já eleito gerente da sociedade, para o próximo quadrié-
nio, o sócio Virgílio Barbedo da Rocha Pires.

Está conforme o original.

1 de Julho de 1998. — A Adjunta do Conservador, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 3000220371

BEBIMPOR BEBIDAS IMPORTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08514/
2581995; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
2581995.

Certifico que entre José Eduardo Vegele e Carlos Alberto da Silva
Mesquita Taveira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bebimpor Bebidas Importadas, L.da, e
fica com a sua sede na Urbanização Nova de Caparide, lote 27, loja
27-A, Caparide, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem



Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 14 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)28 966

como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na importação e exportação de bebidas e
produtos alimentares.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de dois
milhões duzentos e cinquenta mil escudos, dividido em duas quotas,
uma de um milhão e quinhentos mil escudos do sócio Carlos Alberto
da Silva Mesquita Taveira, e outra de setecentos e cinquenta mil es-
cudos do sócio José Eduardo Vegele.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas con-
dições a fixar em assembleia geral.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em
segundo, o direito de preferência.

5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a quota for penhorada, arrestada ou de qualquer modo sujeita

a procedimento judicial;
b) Por acordo com o sócio titular;
c) Cessão de quota com violação do disposto no artigo quarto;
d) Falência ou falecimento do sócio titular;
§ único. A contrapartida da quota, bem como, a sua forma de pa-

gamento, será o que a lei determinar ou o que for acordado em as-
sembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração conforme a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a assinatura, conjunta de dois
gerentes.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios, e o não
sócio José Joaquim Barradas Pires, casado, residente no Largo do
Chafariz, lote 3, 3.º, direito, Alapraia, Estoril, Cascais.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

7.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente do
seu.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 1997. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000220370

AZEVEDO & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 534
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505151880; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 46/050912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocar a sede da sociedade para a Avenida de D. Pedro I, lotes 1
e 2, Edifício Cascais Villa Shopping, freguesia e concelho de Cascais.

Transformar a sociedade, em sociedade unipessoal por quotas com
a nova firma INTERBIJ — Acessórios de Moda, Unipesssoal, L.da

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação INTERBIJ — Acessórios
de Moda, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Pedro I, lotes 1
e 2, Edifício Cascais Villa Shopping, freguesia Cascais, concelho de
Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do concelho ou para concelho limítrofe, podendo a mes-
ma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação, ex-
portação, representação e produção de acessórios de moda, vestuário
e lingerie.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma só quota pertencente ao sócio único
Pedro Eduardo Gard Ribeiro Brito.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da sociedade,
nos termos previstos pelo artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será não remunerada.
2 — Fica, desde já, nomeado gerente Pedro Eduardo Gard Ribeiro

Brito.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e

representá-la em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 — Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou docu-
mentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de fa-
vor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pessoal-
mente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a causar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por interdição ou morte do sócio, pois
continuará com o representante legal do interdito ou com os herdei-
ros do falecido que nomearão entre si um que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

1 — Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados, em
primeiro lugar, na constituição ou reforço da provisão ou reservas
impostas por lei e o saldo será distribuído mediante o que for decidido
pelo sócio único.

2 — Poderão ser feitos aditamentos sobre os lucros no decurso de
qualquer exercício.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010016653

DISTRITECIDOS — DISTRIBUIDORA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 262
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505361116; núme-
ro e data da requisição: 7980/141003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

18 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003136274

HOUSE XXI — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 816
(Oeiras); inscrição n.º 1: número e data da apresentação: 32/
20050701.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HOUSE XXI — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Alameda de
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Calouste Gulbenkian, 7, rés-do-chão, loja 4, Centro Comercial Terru-
gem, 2770-023 Paço de Arcos, freguesia de Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sua sede social para o mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária;
administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondendo a uma única quota, do valor nominal de
cinco mil euros, pertencente à sócia Lídia Maria Teixeira Baptista
Gago Foster da Silva.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
bem como prestações suplementares de capital social até ao montan-
te global de vinte e cinco mil euros, nas condições deliberadas em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence à sócia
e a não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, ficando
desde já nomeada gerente a sócia Lídia Maria Teixeira Baptista Gago
Foster da Silva.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010031024

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ALBINO SIMÕES & CORTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 541/681113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500308268; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
040624.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 2410$, realizado em
dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas, donde
resulta o montante de € 5000 e alteração do contrato, quanto ao
artigo 3.º, passando a ter actualmente a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota
de mil euros do sócio Henrique Henriques Lopes Cortez e uma quota
de quatro mil euros pertencente, em comum e partes iguais, aos só-
cios Manuel Lopes Simões e ldília Maria Henriques Simões Antão.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2009165101

ÉTICA MED — HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 593/20011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505869861; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 10 e 11/20040602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Maria José Lopes Rodrigues Pi-

nheiro, por ter renunciado em 22 de Janeiro de 2004.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 3.º e ao artigo 4.º e designação de gerente.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de oitenta mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e nos demais bens e valores do activo constan-
te da escrituração, e corresponde à soma das três seguintes quotas:
uma, de quarenta mil euros, pertença do sócio António Paulino Ro-
drigues Pinheiro, e uma de trinta e nove mil euros e outra de mil
euros, ambas pertença do sócio Jorge Alexandre dos Santos Coutinho
de Lucena.

2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade competem a
um ou mais gerentes, a designar pelos sócios em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme também for deliberado.

2 — Ficam, todavia, desde já designados gerentes os dois sócios
António Paulino Rodrigues Pinheiro e Jorge Alexandre dos Santos
Coutinho de Lucena.

3 — A sociedade considera-se vinculada, em todos os seus actos,
contratos e documentos, inclusive na subscrição de cheques, letras e
livranças, na movimentação de contas bancárias, e mesmo em actos
e documentos de mero expediente, com a intervenção conjunta de
dois gerentes, um dos quais, necessariamente, a do sócio gerente Jor-
ge Alexandre dos Santos Coutinho de Lucena.

4 — A remuneração dos gerentes poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204425

AUTO TÁXIS CENTRAL DA CATRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9986/20010409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504696530; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 36/
20020712.

Certifico que foi registada a alteração total do contrato.
Firma — Auto Táxis Central da Catraia, L.da

1.º

A sociedade adopta a firma de Auto Táxis Central da Catraia, L.da,
tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A, freguesia de Carnide,
concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma local de representação, quer no território nacional quer no es-
trangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral,
com ou sem remuneração.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um dos gerentes.

5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 — Porém, a favor de estranhos, fica dependente do prévio con-

sentimento da sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas
por lei especial, bem como em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.
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7.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital à socie-
dade até ao montante de quinze mil euros.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009204174

BRINDE ÚNICO — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9766; identificação de pessoa colectiva n.º 505200589; data da
inscrição: 01072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002530505

ATELIER FERNANDO JORGE CORREIA
SOCIEDADE DE ARQUITECTURA DE INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 268/870311; identificação de pessoa colectiva
n.º 501800468; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
12/050114.

Certifico que foi registado o reforço de capital e transformação
em sociedade anónima e designação dos órgãos sociais.

Reforço — 25 050 euros, realizado em dinheiro pelo sócio Fernan-
do Jorge Gaspar Correia.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Atelier Fernando Jorge Correia —
Sociedade de Arquitectura de Interiores, S. A., e tem a sua sede na
Rua de Reinaldo Ferreira, 31, 7.º, freguesia de São João de Brito,
concelho de Lisboa.

2 — A administração poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

3 — Fica também desde já autorizada a criação de sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação sem necessidade de interven-
ção de outros órgãos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de estudos e elaboração
de projectos de arquitectura, arquitectura de interiores, direcção de
obras e responsabilidade técnica dos mesmos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do que por si é prosseguido e mesmo como
sócia de responsabilidade ilimitada, bem como pode participar em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido e representado
por cinquenta mil acções do valor nominal de um euro cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

As acções são representadas em títulos de 1, 5, 10, 50 ou 100 ac-
ções, serão nominativas ou ao portador e reciprocamente convertí-
veis, correndo a cargo dos accionistas as despesas de conversão dos
títulos.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos, depois de preenchida a reserva legal e pagas as
remunerações aos corpos sociais, serão destinados a reservas livres,
salvo deliberação em contrário da assembleia geral dos accionistas.

ARTIGO 7.º

A administração dos negócios sociais incumbe a um administrador
único eleito por quatro anos, sendo desde já designado para o desem-
penho dessas funções o accionista Fernando Jorge Gaspar Correia.

ARTIGO 8.º

Compete ao administrador único a gestão dos negócios sociais e
em especial:

a) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, e comprometer-se em arbitragens;

b) Adquirir, vender, hipotecar ou por qualquer forma alienar ou
onerar, quaisquer bens ou direitos, móveis ou imóveis, tomar ou dar
de arrendamento quaisquer prédios;

c) Nomear e despedir quaisquer empregados e constituir mandatá-
rios com a extensão de poderes que entender convenientes;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
do administrador único.

2 — A sociedade obrigar-se-á também pela assinatura de qualquer
procurador, no âmbito e com as limitações constantes do respectivo
mandato.

ARTIGO 10.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos pela assembleia geral por períodos de dois anos.

2 — Desde já ficam designadas para o desempenho dessas funções
a sociedade J. Bastos & C. Sousa Góis, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada pelo Dr. Jaime Bastos, como efectivo, e o
Dr. Carlos Pedro Machado Sousa Góis, como suplente, ambos reviso-
res oficiais de contas e residentes na Rua de São Domingos de Benfi-
ca, 33, 2.º, letra C, em Lisboa.

ARTIGO 11.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais,
por procurador, bastando para o efeito a apresentação, de uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, indicando o repre-
sentante e assinada pelo respectivo accionista.

ARTIGO 12.º

Sempre que a lei não impuser outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada a remeter, com 15 dias de
antecedência, constantes do respectivo livro de registos.

ARTIGO 13.º

As assembleia gerais ordinárias reunir-se-ão nos primeiros três meses
de cada ano e terão por objecto:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
2) Deliberar sobre a proposta de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
4) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
5) Tratar de qualquer assunto que seja incluído na ordem de trabalhos.

Administração: administrador único eleito por quatro anos.
Fiscalização: fiscal único eleito por dois anos.
Forma de obrigar: com a assinatura do administrador único ou com

a assinatura de qualquer procurador no âmbito dos poderes constantes
da procuração.

Administrador único — Fernando Jorge Gaspar Correia, para o qua-
driénio de 2004-2007.

Fiscal único: efectivo — J. Bastos & C. Sousa Góis, SROC, Rua de
São Domingos de Benfica, 33, 3.º, A, Lisboa; suplente — Carlos Pe-
dro Machado de Sousa Góis, revisor oficial de contas, com o mesmo
domicílio, para o biénio de 2004-2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009458516

ENEKAY TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 105/050202; identificação de pessoa colectiva
n.º 507074904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
050202.
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Certifico que Aziz Ali Noorali, casado com Rosemary Jane Noora-
li, na separação de bens, Urbanização da Portela, lote 63, 9.º, direito,
Portela, Sacavém, Loures, Salima Shamsherali Jamal, solteira, maior,
Rua de Abranches Ferrão, 8, 2.º, E, Lisboa, Fahar Shamsherali Acaba-
rali Kara, solteiro, maior, Rua de Abranches Ferrão, 8, 2.º, E, Lisboa,
e Zara Shamsherali Jamal, solteira, maior, Rua de Abranches Ferrão,
8, 2.º, E, Lisboa, constituem uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Enekay Trading, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pascoal de Melo, 79-A,
freguesia de Arroios, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em importação, exportação e comércio
geral de grande variedade de mercadorias, nomeadamente produtos
alimentares, medicamentos e confecções.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma quota do valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros pertencente ao sócio Aziz Ali Noorali; uma quota do valor
nominal de oitocentos e vinte e cinco euros pertencente à sócia Sa-
lima Shamsherali Jamal; uma quota do valor nominal de oitocentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio Fahar Shamsherali Acabarali
Kara, e uma quota do valar nominal de oitocentos e vinte e cinco
euros pertencente à sócia Zara Shamsherali Jamal.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos sócios ou não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for
aí deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o 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 pacto social ou as

obrigações sociais; e
d) 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 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.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2009329295

LISBOA — 2.A SECÇÃO

HBR — SERVIÇOS DE DESIGN E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 409/20040709; identificação de pessoa colectiva
n.º 507036948; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 15 e 16/20050209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Hélder Filipe Santos Batista, por

ter renunciado em 14 de Janeiro de 2005.
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e alteração to-

tal do contrato
FIRMA: HBR — Serviços de Design e Publicidade, Unipessoal, L.da

Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Hugo Alexandre Oliveira Ribeiro — 5000 euros.
Teor do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HBR — Serviços de Design e Publici-
dade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Adelino Amaro
da Costa, 8, 2.º, direito, freguesia da Madalena, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de de-
sign e publicidade.

2 — A sociedade poderá associar-se com outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e é constituído por uma única
quota, do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade será designada
por decisão do único sócio.

2 — A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for deli-
berado pela único sócio, podendo a remuneração consistir numa par-
ticipação nos lucros da sociedade.

3 — É desde já designado gerente Hugo Alexandre Oliveira Ri-
beiro.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2009188446

JAIME GOMES DUARTE — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9719/991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504767364;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 06/20050111.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao corpo do

artigo 1.º e artigos 3.º e 4.º
Reforço: 4 925 180 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia Isaura

da Conceição Silva Duarte, com a quantia de 1 693 994 euros e pelos
restantes três sócios com as quantias de 1 077 062 euros cada um.

Sede: Lisboa, Rua de Reinaldo Ferreira,18-B, rés-do-chão, freguesia
de São João de Brito.

Capital: 4 950 120 euros.
Sócios e quotas:
Isaura da Conceição Silva Duarte — 1 702 572 euros.
José Jaime da Silva Duarte — 1 082 516 euros.
Rui Manuel da Silva Duarte — 1 082 516 euros.
Maria Adelaide da Silva Duarte Laranjeiro — 1 078 775 euros, bem

próprio, e 3741 euros.
Gerente designada: Isaura da Conceição Silva Duarte.
Forma de obrigar: pela assinatura de dois gerentes; pela assinatura

dos gerentes delegados no âmbito dos poderes conferidos.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a denominação de Jaime Gomes Duarte — Inves-
timentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Reinaldo Fer-
reira, 18-B, rés-do-chão, freguesia de São João de Brito, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de quatro
milhões novecentos e cinquenta mil cento e vinte euros, e corres-
ponde à soma de cinco quotas: uma do valor nominal de um milhão
setecentos e dois mil quinhentos e setenta e dois euros, pertencente
à sócia Isaura da Conceição Silva Duarte, duas iguais do valor nomi-
nal de um milhão e oitenta e dois mil quinhentos e dezasseis euros,
pertencente uma a cada um dos sócios José Jaime da Silva Duarte e
Rui Manuel da Silva Duarte e uma quota do valor nominal de um
milhão, setenta e oito mil setecentos e setenta e cinco euros (bem
próprio), e uma do valor nominal de três mil setecentos e quarenta e
um euros, ambas pertencentes à sócia Maria Adelaide da Silva Duarte
Laranjeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade compete aos geren-
tes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, com ou sem remune-
ração, conforme aí vier a ser deliberado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

18 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009328027

LISBOA — 3.A SECÇÃO

RICARDO MEALHA — ATELIER DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07115/961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503755079;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 40/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros e foi aumentado o capital social
de 1995,19 euros para 6000 euros, tendo o respectivo registo o se-
guinte teor:

Redenominação e aumento de capital: montante do reforço e como
foi subscrito: 4004,81 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 3804,57
euros pelo sócio Ricardo Sequeira Paixão Mealha e quanto a 200,24
euros pelo sócio José Madeira Guerreiro Mealha, divorciado.

Capital após o reforço: 6000 euros, ficando o sócio Ricardo Se-
queira Paixão Mealha com uma quota de 5700 euros e o sócio José
Madeira Guerreiro Mealha com uma quota de 200 euros e outra de
100 euros (esta última bem comum do casal que forma com Maria
Ermelinda Sequeira Paixão Mealha).

Pela inscrição n.º 05, apresentação n.º 42/050617.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RMAC — Ricardo Mealha, Ana
Cunha, Brand Design, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 220, 3.º, fre-
guesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 5.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
quatro mil quinhentos e sessenta euros, pertencente ao sócio Ricardo
Sequeira Paixão Mealha, duas, respectivamente, dos valores nominais
de cem euros e duzentos euros ambas pertencentes ao sócio José
Madeira Guerreiro Mealha, e uma do valor nominal de mil cento e
quarenta euros, pertencente à sócia Ana Margarida Ribeiro da Cunha
Lima Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010212002

URCOL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 630/050906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500294070; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
08/050908.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade usa a denominação de URCOL — Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede e escritório na Rua de Reinaldo
Ferreira, 18-B, rés-do-chão, freguesia de São João de Brito, concelho
de Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

3.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e noventa cêntimos, está integralmente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de treze
mil setecentos e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos, perten-
cente em comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios
Isaura da Conceição Silva Duarte, José Jaime da Silva Duarte, Rui
Manuel da Silva Duarte e Maria Adelaide da Silva Duarte Laranjeiro,
e três iguais do valor nominal de três mil setecentos e quarenta euros
e noventa e oito cêntimos, pertencente uma a cada um dos referidos
sócios José Jaime da Silva Duarte, Rui Manuel da Silva Duarte, e Maria
Adelaide da Silva Duarte Laranjeiro.

§ único. São exigíveis prestações suplementares de capital, até ao
montante de duas vezes o capital social, mediante acordo unânime
dos sócios.

4.º

A administração e gerência da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por todos os
sócios, já nomeados gerentes, sem remuneração.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, pela
assinatura dos gerentes delegados no âmbito dos poderes que lhe fo-
rem conferidos e pela assinatura de um ou mais procuradores, nos
termos do respectivo mandato.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, devendo tais actos ou con-
tratos, no caso de terem sido realizados, considerar-se da responsabi-
lidade pessoal de quem os praticar e portanto nulos em relação à socie-
dade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009875710
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TABACARIA E PAPELARIA PICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 274/720403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500421030; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 20 e 21/050808.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de João Barreiros Baptista Marques
e de Silvéria Picado Garção Sarzedas Marques, por renúncia em 20 de
Agosto de 2004, e foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos
artigos 1.º, 3.º, 4.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tabacaria e Papelaria Picas, L.da,
e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Engenheiro Paulo Barros,
30-C, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 — Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, agências ou outras formas locais de representação social onde e
quando esta julgar conveniente.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participações e con-
sórcios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de cinco mil
euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
três mil euros da sócia Susana Ramos Saraiva Guimarães e outra do
valor nominal de dois mil euros do sócio Guilherme Augusto Rodri-
gues Saraiva.

4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pela assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Susana Ramos Saraiva
Guimarães.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 — A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

7.º

1 — A convocação da assembleia geral compete a um gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios, e expedida com a antecedência mínima
de 20 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo.

2 — A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais,
pode ser confiada a quem estes entenderem.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009895339

TÂNIA LOPES — ESTÚDIO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 170/050401; identificação de pessoa colectiva
n.º 507286944; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tânia Lopes — Estúdio de Arte, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo do Couto, 4-B,

freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo

ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estúdio de arte, organização
exposições, comércio de peças de arte e materiais artísticos. Forma-
ção artística.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

São seus sócios Tânia Maria Weckerle Lopes e Paulo Maria Perei-
ra Fernandes.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009427092
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TERRÁVISTA.PT — SERVIÇOS DE MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08409/980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504182919;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 17/050307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redução do capital social de 4 262 000 euros para 5500 euros, e foi
transformada em sociedade por quotas, passando a reger-se pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de TERRÁVISTA.PT —
Serviços de Multimédia, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
Buenos Aires, 39, freguesia da Lapa.

2 — Por decisão do gerente ou qualquer dos gerentes nomeados, a
sociedade pode abrir manter, transferir ou encerrar agências, escritó-
rios, estabelecimentos, delegações, sucursais, filiais e outras formas de
representação, no País ou no estrangeiro, bem como transferir a sede
nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto consiste na produção e edição de produtos e conteúdos
para comércio electrónico e serviços multimedia interactivos na In-
ternet, bem como a prestação de serviços de telecomunicações, de-
signadamente serviço de acesso à Internet.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de cinco mil e quinhentos euros, integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros e outra com o valor nominal
de três mil euros, ambas pertencentes à sócia Yacom Internet Fac-
tory, S. A.

ARTIGO 4.º

Emissão de obrigações

Por deliberação dos sócios, nos casos em que a lei o consinta, a
sociedade pode emitir obrigações nas formas e modalidades legalmen-
te previstas.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

1 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de duas vezes o ca-
pital social.

2 — A realização de prestações suplementares de capital carece de
deliberação unânime de todos os sócios da sociedade.

3 — A realização de prestações suplementares de capital vencer-
-se-á 30 dias após a data da acta da assembleia geral que aprovou a
deliberação ou em outra data de vencimento estabelecida pela assem-
bleia geral.

4 — As prestações suplementares de capital serão proporcionais à
participação dos sócios na sociedade.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 — É livre a cessão e divisão, total ou parcial, de quotas entre
sócios.

2 — A cessão, total ou parcial, a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, sendo-lhe reservado direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios em segundo.

3 — Se mais de um sócio exercer direito de preferência a quota a
ceder será dividida na proporção das quotas dos sócios que exerçam o
seu direito.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade apenas pode amortizar quotas sem o consenti-
mento do seu titular em caso de arresto, penhora ou qualquer outra
providência judicial que retire a quota da disponibilidade do sócio.

2 — A amortização efectua-se por deliberação dos sócios.
3 — A contrapartida da amortização e a forma de pagamento será

determinada por acordo das partes; na falta de acordo, corresponderá
ao valor real da acção, o qual será estabelecido, bem como a forma de
pagamento, por uma comissão arbitral constituída por três árbitros,

sendo um nomeado por cada uma das partes e o terceiro, escolhido de
comum acordo pelos árbitros já nomeados.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 — Salvo quando a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
ou telecópia registada, expedida com, pelo menos, 20 dias de antece-
dência, a qual deverá indicar a ordem de trabalhos.

3 — A representação voluntária de um sócio, em deliberação que
admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

Deliberações

1 — Sem prejuízo do disposto na lei, as deliberações dos sócios,
são tomadas por maioria dos votos presentes ou representados em
assembleia geral.

2 — As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito, nos termos do disposto no
artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — A cada cêntimo do valor nominal das quotas corresponde um
voto.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A gerência e administração da sociedade compete ao gerente
ou gerentes nomeados por assembleia geral.

2 — O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de outro
modo for deliberado em assembleia geral.

3 — A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes será
igualmente sujeita a deliberação dos sócios.

4 — A sociedade pode nomear um mandatário ou procurador para
a pratica de determinados actos, conferindo para tanto procuração.

5 — A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, quer activa quer
passivamente, com a assinatura de dois gerentes, ou de um procura-
dor dentro dos limites da respectiva procuração.

6 — O mandato do gerente ou gerentes terá a duração de três anos,
podendo ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 11.º

Atribuições da gerência

A gerência tem por atribuições, sem prejuízo de outras previstas
na lei, designadamente:

a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-
mento do objecto social;

b) Adquirir, prometer adquirir, permutar quaisquer bens, participa-
ções sociais, móveis, imóveis e direitos sobre eles, assim como ven-
der, prometer vender participações sociais, móveis, imóveis ou direi-
tos, incluindo veículos automóveis;

c) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos,
realizar quaisquer operações de crédito e praticar quaisquer outros actos
que não sejam vedados por lei, podendo, ainda, contrair emprésti-
mos, inclusive junto de sócios, que impliquem garantia hipotecária ou
penhor mercantil, conceder avales ou cauções, sem prévia aprovação
da assembleia geral;

d) Negociar e outorgar todos os contratos no âmbito das atribui-
ções anteriormente especificadas;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios ou pendên-
cias, ainda que não atingido base judicial;

f) Comprometer a sociedade em árbitros;
g) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas por

lei, pelos presentes estatutos ou por expressa deliberação em assem-
bleia geral.

ARTIGO 12.º

Secretário

1 — O secretário da sociedade é designado pela assembleia geral,
por um período de três anos, podendo ser reeleito por uma ou mais
vezes.

2 — Compete ao secretário, sem prejuízo de outras funções pre-
vistas na lei:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral, bem como lavrar e
assinar as respectivas actas conjuntamente com os membros dos ór-
gãos sociais;
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b) Certificar o conteúdo do contrato social em vigor, a identidade
dos membros dos órgãos sociais e os poderes de que são titulares, bem
como as suas assinaturas nos documentos da sociedade;

c) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais e ele
sujeitos.

3 — A remuneração do secretário será objecto de deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Dissolução da sociedade

1 — A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 — Por deliberação da assembleia geral na qual esteja presente ou

representada, pelo menos, setenta e cinco por cento do capital so-
cial, pode o património activo e passivo da sociedade dissolvida ser
transmitido para algum ou alguns sócios, contanto que a transmissão
seja precedida de acordo escrito de todos os credores da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440226

OXMOR — COMPRA E VENDA E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 011/040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506804496; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
34/050228.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 3 do artigo 4.º, n.os 1 e 2 do
artigo 12.º e alínea a) do artigo 14.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Os títulos, definitivos ou provisórios, terão a assinatura do

presidente e do vice-presidente do conselho de administração, poden-
do a respectiva assinatura ser posta por meio de chancela.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

 1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três membros — presidente, vice-presi-
dente e vogal — eleitos em assembleia geral por três anos podendo
ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou pelo vice-presidente e deliberará por unani-
midade dos seus membros, não ficando obrigado a reuniões periódicas
nem a prestar caução pelo exercício das respectivas funções.

3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 14.º

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de adminis-

tração e do vice-presidente, ou somente por um dos administradores
de acordo com os limites da delegação de competências conferida por
deliberação do conselho de administração.

b) (Mantém-se.)
c) (Mantém-se.)

Pelo averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 35-
050228.

Foi registada a cessação das funções do administrador António
Manuel de Oliveira Carapinha, por renúncia em 30 de Dezembro de
2004.

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02, apresentação n.º 04/
050302.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções do administrador Hélder José Frazão Carreira de Sousa, por
renúncia em 30 de Dezembro de 2004.

Pela inscrição n.º 06, apresentação n.º 36/050228.
Designação de administradores, em 14 de Janeiro de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de 2003-2006.

Presidente — João José Alexandre Alves, Avenida de António
Augusto de Aguiar, 148, 7.º, A, Lisboa; vogal — Irene da Conceição
Pinto de Brito, residente na morada anterior; vice-presidente — José
Júlio Fonseca de Macedo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009412249

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CLÍNICA MÉDICA DA RUA SAMPAIO E PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 962/050204; identificação de pessoa colectiva
n.º 507201027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
050204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Henrique Fernando Silva Luz Rodrigues, número de identifica-
ção fiscal 115087273, divorciado, natural da freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua de Gregório
Lopes, lote 1525, 2.º, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 2091675, emitido em 8 de Abril de 1996, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, portador da cédula profissional da ordem
dos médicos n.º 15929 e válida até Março de 2009.

2.º Pedro Miguel Lança de Oliveira, casado, natural da referida fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, residente na Rua de Abel Manta,
4, 3.º, esquerdo, Alfornelos, Amadora, portador do bilhete de identi-
dade n.º 9001470, emitido em 19 de Dezembro de 2004, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Que intervém em representação na qualidade de procurador de Ana
Maria Gonçalves, número de identificação fiscal 207396310, soltei-
ra, maior, natural do Brasil, residente na Rua do Comandante Luís
Filipe de Araújo, 26, 3.º, esquerdo, Paço de Arcos, Oeiras, na repre-
sentação que exerce nos termos de uma procuração que me foi pre-
sente e que arquivo.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica Médica da Rua Sampaio e
Pina, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Sampaio e Pina, 1, 1.º, di-
reito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
análises clínicas, consultas de várias especialidades, serviços de enfer-
magem. electrocardiografia, odontologia, inspecções médicas de tra-
balho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de quatro mil euros, pertencente à sócia. Ana Maria Gonçal-
ves; uma do valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio, Hen-
rique Fernando Silva Luz Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade será exercida por sócios ou não
sócios, designados em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
4 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categoria de actos.
5 — É expressamente vedado dos gerentes vincular a sociedade em

cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos es-
tranhos ao objecto social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em
agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segundo, o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

Está conforme o original.

9 de Marco de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009321995

PALMO DE TERRA — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09569; identificação de pessoa colectiva n.º 505052113; ins-
crição n.º 09, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 19, 20 e 21/050401.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 2, 3.º, e 7.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Castilho,
20, 3.º, freguesia de Sagrado Coração de Jesus.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens constantes do activo social, é de seis mil euros e
encontra-se representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
três mil euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios Jayantilal
Govindbhai Patel e Sabina Omar.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo suficiente a interven-
ção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos e para a sua representação em juízo ou fora dele, activa e
passivamente.

2 — A sociedade poderá constituir mandatários.

Mais certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 20/050401.
Cessação de funções do gerente, Ricardo Manuel da Silva Lopes,

por ter renunciado em 12 de Agosto de 2004.
Apresentação n.º 21/050401.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Dezembro de 2004:

Jayantilal Govindbhai Patel e Sabina Omar.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2009230710

MUSILÁXIA PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 906; identificação de pessoa colectiva n.º 507154290; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 35/050119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Musiláxia Produções Musicais, L.da

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu iní-
cio a partir de hoje.

ARTIGO 3.º

A sede social é em Lisboa, Rua de José Sobral Cid, 11, armazém
esquerdo, freguesia de São João.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos sócios, a gerência poderá transferir a sede so-
cial para outro local e estabelecer as sucursais, filiais ou outras formas
de representação que julgar convenientes.

ARTIGO 5.º

O objecto social é a produção, gravação e edição musical; produ-
ção, gravação e edição de vídeo; espaço de ensaios de bandas musi-
cais; management e gestão de carreiras artísticas; agenciamento e
produção de espectáculos e artistas; gestão de imagem; editora musi-
cal; estúdio de gravação de som e vídeo; venda e aluguer de instru-
mentos musicais; aluguer de sistemas de som e vídeo; ateliês musicais;
criatividade e produção de páginas de Internet; design gráfico.

ARTIGO 6.º

O capital social é de € 5000, acha-se integralmente realizado em
dinheiro, pertencendo a cada um dos sócios uma quota de € 2500.

ARTIGO 7.º

Salvo consentimento da sociedade por deliberação unânime dos só-
cios, é sempre e em todos os casos proibida a cessão e divisão de
quotas sem prejuízo do disposto no artigo 221.º, n.º 3 do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

No caso de morte de um sócio, a quota transmitir-se-á aos seus
sucessores ou será amortizada ou adquirida por sócio ou terceiro, con-
forme deliberação social.

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade pode ainda amortizar qual-
quer quota no caso de interdição, falência ou insolvência de sócio,
sujeição da quota a providências cautelares, nomeadamente arrolamento
ou arresto, infracção do clausulado no artigo 7.º, ou penhora.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá excluir o sócio que tiver sido destituído da ge-
rência ou condenado definitivamente por crime doloso contra a socie-
dade ou outro

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá também excluir um sócio que prejudique grave-
mente o seu funcionamento ou que, por outro comportamento per-
turbador, tenha causado ou possa vir a causar à sociedade prejuízos
relevantes.

ARTIGO 12.º

Qualquer sócio pode tomar parte em qualquer acto alheio à activi-
dade da sociedade, que não seja susceptível de a esta causar prejuízos
relevantes.

ARTIGO 13.º

Salvo acordo de todos os interessados e excepções impostas por
Lei imperativa, a contrapartida da amortização de quotas será o va-
lor determinado pelo último balanço aprovado e o seu pagamento
far-se-á em duas prestações iguais, com vencimentos sucessivos a seis
e doze meses após a sua fixação definitiva.

ARTIGO 14.º

1 — São desde já designados os sócios Paulo Alexandre Freitas
Matos e Fernando Manuel Gonçalves Ramalho.

2 — É necessária a intervenção de ambos para a vinculação da socie-
dade, podendo contudo os gerentes delegar entre si os seus poderes,
conforme entenderem.

3 — Na falta ou impedimento de qualquer dos gerentes ora desig-
nados intervirá outro sócio gerente em sua substituição.

4 — A gerência será ou não remunerada conforme a deliberação
dos sócios.

5 — A assembleia geral pode, mas com respeito destas regras, de-
liberar livremente sobre a gerência, sua composição e poderes.

ARTIGO 15.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência correspondentemente autorizada a celebrar quaisquer contratos
bem como a levantar as entradas para os pagamentos que entenda
necessários.
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ARTIGO 16.º

Para todas as questões directa ou indirectamente emergentes das
relações sociais entre os sócios, ou entre estes e a sociedade, será
competente o foro da comarca de Lisboa.

Sócios: Fernando Manuel Gonçalves Ramalho, Paulo Alexandre
Freitas Matos.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009324021

MANLINK — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 109/050329; identificação de pessoa colectiva
n.º 507254490; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050329.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

José Manuel Fernandes Gonçalves, número de identificação fiscal
112902502, natural da freguesia da Mina, concelho de Amadora,
casado com Natércia Silva Alves Gonçalves sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Avenida do Marquês de Pombal, 20-
E, 1.º, direito, na Amadora, titular do bilhete de identidade
n.º 4566195, de 27 de Junho de 1996, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Luís Alberto Henriques dos Santos, número de identificação fiscal
193224763, natural da freguesia de Moita dos Ferreiros, concelho da
Lourinhã, casado com Sara Filipe Lourenço sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Urbanização Cidade Nova, lote 3, 1.º
andar A, em Torres Vedras, titular do bilhete de identidade
n.º 10394559, de 14 de Fevereiro de 2002, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MANLINK — Consultores
de Gestão, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Campo Grande, 380, lote 3-
CK, piso -1, escritório J, freguesia do Campo Grande, concelho de
Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local, nos termos da lei,
bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais, agencias ou
qualquer espécie de representação social, em qualquer parte do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
Consultoria em organização e gestão de empresas e assistência

operacional técnica e de planeamento, controlo e informação de
gestão; prestação de serviços de agenciamento e intermediação na
compra e venda, à excepção de bens imóveis.

ARTIGO 4.º

1 — O capital da sociedade é de cinco mil euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas de valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes aos sócios José Manuel Fernandes Gonçalves e Luís
Alberto Henriques dos Santos.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas, na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares de capital ou prestações acessórias
até ao montante global de cento e cinquenta mil euros desde que a
chamada seja deliberada pela maioria de dois terços dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar quotas nos seguintes casos:

a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento que onere ou de
que possa resultar a sua alienação judicial, sem o prévio consentimen-
to da sociedade;

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) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral;

i) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja declara-
do falido ou insolvente.

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 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, nos temos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, compete aos
gerentes, sócios ou não sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
3 — A remuneração dos gerentes será fixada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

 À gerência são conferidos poderes para deliberar sobre todos os
negócios referentes à sociedade, nomeadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente;

b) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou onerar bens e
direitos, incluídos ou não no activo imobilizado, e tomar e dar de
arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal
seja reputado conveniente aos interesses sociais;

c) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras empresas;

d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,
transigir ou comprometer-se por arbitragem;

e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da socie-
dade e fixar-lhes as atribuições respectivas.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois gerentes, ou
pela assinatura de um gerente e de um procurador, dentro dos limites
conferidos na procuração.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 11.º

É estipulado o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus sócios.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009326989

CFIF GES — CONSULTORES PARA A GESTÃO
DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 440/050804; identificação de pessoa colectiva
n.º 507320433; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
06/050804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Carlos Alberto João Fernandes, natural da freguesia da Ajuda,
concelho de Lisboa, número de identificação fiscal 189830158, titu-
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lar do bilhete de identidade n.º 7679707, de 21 de Janeiro de 2000,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, casado com
Isabel Maria Dias Curado Fernandes, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Professor Manuel Cavaleiro de Ferrei-
ra, 3, 4.º B, Lumiar, Lisboa.

2.º Isabel Maria Dias Curado Fernandes, natural da freguesia de São
Francisco Xavier, concelho de Lisboa, número de identificação fiscal
185701647, titular do bilhete de identidade n.º 7707282, de 10 de
Abril de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, casada com o primeiro outorgante, no indicado regime e com
ele residente.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CFIF GES — Consultores para a
Gestão de Parcerias Público Privadas, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Professor Manuel Cavaleiro de Ferreira, 3, 5.º, B, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: consultadoria financeira e assessoria
para gestão de soluções em parcerias público privadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000, está integralmente realizado e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de dois mil e
quinhentos euros pertencente à sócia Isabel Maria Dias Curado Fer-
nandes; uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Carlos Alberto João Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — 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.

2 — Nas cessões entre sócios, os sócios não cedentes também têm
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, compete a sócios ou a não sócios, a nomear em as-
sembleia geral, com ou sem remuneração, conforme ai for deliberado.

2 — A sociedade poderá constituir procuradores, mediante delibe-
ração tomada em assembleia geral, por unanimidade dos votos dos
sócios presentes.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente ou de um procurador.

4 — A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Pelo falecimento de qualquer sócio;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota for objecto de arresto, penhora ou qualquer outra

providência cautelar.
ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e de sociedades reguladas por
leis especiais ou agrupamentos complementares de empresas.

Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto João Fer-
nandes, cujo cargo não será remunerado.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009424794

LOURES

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUEL C. PINTO
& FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 461;
identificação de pessoa colectiva n.º 973355077; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 7/951031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe; que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Construção Civil, Manuel C.
Pinto & Ferreira, L.da, e tem a sua sede no Largo de Vieira Caldas,
18, 1.º, direito, freguesia de Caneças, concelho de Loures.

2.º

O objecto da sociedade é construção civil de obras públicas e priva-
das, próprias e alheias e a sua gestão, administração e venda e ainda
revenda dos imóveis adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de quinhentos mil escudos, encontra-se total-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, de
duzentos e cinquenta mil escudos cada, uma de cada sócio.

4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe ao sócio Manuel Cardoso
Pinto que, desde já, é designado gerente, e que será ou não remunera-
do pelo exercício desse cargo, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — É vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos ou con-

tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

5.º

1 — São livres as transmissões de quotas de quotas, a título gratui-
to ou oneroso, entre sócios.

2 — Também não carecem do consentimento da sociedade as trans-
missões de quotas, a título gratuito, a terceiros, ficando porém, neste
caso, a sociedade com a faculdade de amortizar a quota, no caso de
não lhe interessar o ingresso dos beneficiários na sociedade.

3 — Nas cessões de quotas a terceiros, a título oneroso, observar-
se-á o seguinte:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicar esse
facto à sociedade, por escrito, mencionando a identificação do res-
pectivo cessionário, o preço ajustado, o modo como será pago, bem
como todas as demais condições da cessão;

b) Nos 15 dias subsequentes àquela comunicação, reunir-se-á a as-
sembleia geral da sociedade para decidir se a sociedade deseja usar do
direito de preferência nas mesmas condições da projectada cessão;

c) Se a sociedade deliberar não exercer esse direito poderão os res-
tantes sócios exercê-lo, nas mesmas condições;

d) Exercido qualquer desses direitos, deve a escritura de cessão ser
outorgada no prazo de 30 dias, a contar da data da reunião da assem-
bleia geral referida na alínea b);

e) No caso de nem a sociedade nem os sócios se pronunciarem no
indicado prazo de 15 dias, poderá a quota ser cedida livremente, nas
condições comunicadas à sociedade.

Mais declararam ambos, que o gerente nomeado fica desde já auto-
rizado a, mesmo antes do registo deste contrato, proceder ao levan-
tamento do capital social, depositado a favor da sociedade na insti-
tuição de crédito adiante referida, para fazer face a despesas da
constituição, registo e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Julho de 1998. — A Segunda-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino Marracho. 3000220369

I .  C .  V. — INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO
E VENDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 290/
20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 505400537; ins-
crição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 05, 06 e 07/20050711.

Certifico que por escritura de 21 de Junho de 2005, exarada de
fl. 116 a fl. 117 v.º do livro n.º 25 do Cartório Notarial sito em Lis-
boa, do notário licenciado Pedro Alexandre Barreiros Nunes Rodri-
gues, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe de
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50 000 euros para 150 000 euros, e alteradas as cláusulas 5.º e 10.º do
respectivo contrato, as quais passaram a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 5.A

Capital social e prestações acessórias

1 — O capital social é de € 150 000, sendo representado por
150 000 acções com o valor nominal de um euro cada.

2 — As acções são ao portador.
3 — Os títulos representam 1, 5, 10, 100, 500, 1000 ou múltiplos

de 1000 acções, podendo o conselho de administração emitir certifi-
cados provisórios ou definitivos representativos de qualquer número
de acções.

4 — Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções ou
outros valores mobiliários em forma meramente escritural, desde que
haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

5 — As despesas de conversão ou desdobramento dos títulos serão
da responsabilidade dos accionistas que o requererem.

CLÁUSULA 10.A

Representação da Sociedade

1 — Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade, vinculam-na quando praticados por dois administradores,
ou apenas por um se o conselho de administração para o efeito lhe
tiver conferido, por delegação, os necessários poderes.

2 — Todavia tais actos também vinculam a sociedade se forem pra-
ticados um ou, mais procuradores, conjuntamente ou não com algum
administrador, se o conselho de administração para o efeito lhes atri-
buir os necessários poderes.

3 — Os actos de mero expediente podem ser praticados por um só
administrador.

4 — Além de outros é considerado de mero expediente o endosso
de quaisquer títulos de crédito para depósito em contas bancárias.

5 — O conselho de administração pode precisar, mediante delibe-
ração nesse sentido que certa ou certas categorias de actos devem ser
considerados de mero expediente, para efeitos do disposto no núme-
ro anterior.

Mais certifica que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de administradores.
Administradores: João Bento de Figueiredo Carvalho Neto; Manuel

Afonso Miranda Figueiredo de Carvalho Neto e José António Tava-
res Charula de Azevedo.

Causa: renúncia.
Data: 25 de Junho de 2005.
Facto: nomeação de membros do conselho de administração para

completar o mandato em curso.
Presidente — José Manuel Figueiredo de Carvalho Neto, casado,

Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros; vogais — João Bento Figuei-
redo de Carvalho Neto e Afonso Maria Santa Clara de Carvalho Neto,
casado, Rua da Quinta das Palmeiras, 9, Oeiras.

Período: quadriénio de 2005-2008.
Data da deliberação: 28 de Junho de 2005.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009595599

NOVASPORT — SOCIEDADE COMERCIAL
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4165;
identificação de pessoa colectiva n.º 501291849; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 08/920731.

Certifico que por escritura de 30 de Outubro de 1991, exarada a
fl. 80 do livro n.º 1-A do Cartório Notarial de Odivelas foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º do contrato, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão de escudos, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais
de trezentos e cinquenta mil escudos cada uma pertencente ao sócio
Arnaldo Manuel Fernandes Martinho e uma de trezentos mil escudos
pertencente à sócia Carla Sofia Nunes Martinho.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Arnaldo Manuel Fernandes Martinho, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos somente com a sua assinatura.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 1998. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
3000131064

DISTR. ORA BOLAS — DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 386/
20050805; identificação de pessoa colectiva n.º P 507337131;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050805.

Certifico que por contrato particular de 3 de Agosto de 2005, foi
constituída por Cesaltina Godinho Teles Santos, a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1.A

É constituída uma sociedade unipessoal por quotas que tem o ou-
torgante Cesaltina Godinho Teles Santos como sócia única.

CLÁUSULA 2.A

A firma social é Distr. Ora Bolas — Distribuição e Comércio de
Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 3.A

O objecto da sociedade é distribuição e comércio de produtos de
pastelaria.

CLÁUSULA 4.A

A sede é instalada na Rua do Dr. Agostinho Neto, lote C1, 1.º, B,
Alto da Eira, 2695-395 Santa Iria da Azóia, concelho de Loures e a
gerência fica autorizada a deslocá-la dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

CLÁUSULA 5.A

O capital social é de 5000 euros, correspondendo a uma quota de
tal valor que pertence sócia única, e encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro.

CLÁUSULA 6.A

A sociedade terá um gerente, que será a sócia única enquanto outro
não for designado em assembleia geral.

CLÁUSULA 7.A

A sócia Cesaltina Godinho Teles Santos responderá perante os
credores sociais até ao montante de € 15 000 solidariamente com a
sociedade.

CLÁUSULA 8.A

A sócia Cesaltina Teles Santos obriga-se a garantir gratuitamente,
por fiança ou aval, o cumprimento das obrigações emergentes de fi-
nanciamentos bancários à sociedade, até ao montante global de
€ 15 000 euros.

CLÁUSULA 9.A

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de € 5000.

CLÁUSULA 10.A

a) Serão obrigatoriamente distribuídos todos os lucros que a lei
permita distribuir;

b) Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral;

c) A reserva legal será destinada a décima parte dos lucros, até a
concorrência de três quintos do capital.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009602501
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SINTRA

ALESCAGEST — CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 507095006; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/050804.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Luís Nogueira da Silva, casado com Katharina Barbara Maria Nagen-
rauft da Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
supra-referida, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ALESCAGEST — Consultoria para os
Negócios e a Gestão, L.da

2.º

A sede social é na Rua de Natália Correia, 29, loja esquerda, Vale
Mourão, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3.º

Pode a gerência, sem deliberação prévia dos sócios, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O objecto social consiste na consultoria para os negócios e a ges-
tão de organizações com e sem fins lucrativos, privados e públicos,
gestão de propriedades urbanas e rurais, gestão de projectos culturais.

5.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
e é representado por duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Luís Nogueira da
Silva e Katharina Barbara Maria Nagenrauft da Silva.

6.º

A administração e representação da sociedade será exercida por um
ou mais gerentes designados em assembleia geral, que lhes atribuirá ou
não remuneração, a qual poderá consistir total ou parcialmente em
participação nos lucros da sociedade.

§ A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos pela intervenção de um gerente.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo seu valor segun-
do o último balanço aprovado e independentemente do acordo do seu
titular, no caso de falência do sócio, bem como, de penhora, arresto
ou arrolamento da quota, e, ainda, quando, por qualquer motivo, te-
nha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda em pro-
cesso judicial, administrativo ou fiscal, e quando seja cedida a não só-
cios sem o consentimento da sociedade.

8.º

A sociedade poderá ter secretário, sendo o mesmo e o seu suplente
designados pela assembleia geral.

9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com o objecto diferente do
seu ou reguladas por lei especial.

10.º

1 — É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo a cessão
a estranhos da autorização da sociedade.

2 — Quando qualquer sócio pretenda ceder a sua quota, total ou
parcialmente a estranhos, deverá notificar a sociedade, indicando o
preço e as condições de pagamento.

3 — Os sócios terão direito de preferência na aquisição das quotas
a alienar, que deverá ser exercido no prazo legal.

Mais declararam, que fica desde já designada gerente a sócia Katha-
rina Barbara Maria Nagenrauft da Silva.

2 — Que a gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos
do capital social depositado para ocorrer às despesas de constituição
e instalação da sociedade, e, bem assim, a iniciar a actividade social e

a celebrar quaisquer negócios jurídicos antes do registo comercial, lar,
designadamente os que importem aquisição, aluguer ou locação, mes-
mo ou que financeira, de bens móveis e imóveis necessários à prosse-
cução do seu objecto, e a contratar o fornecimento de bens e servi-
ços.

4 — E, sob sua inteira responsabilidade, que o capital social já está
integralmente realizado em dinheiro e depositado no Banco Português
de Negócios, S. A., Agência do Cacém.

17 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009821246

BARROS COSTA — ESTUDOS, INSTALAÇÕES
ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520683; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 29/951003.

Certifico que entre José Carlos de Almeida e Costa Azevedo, Isabel
Maria Rodrigues de Oliveira de Barros Costa e Patrícia Susana Cabral
Raposo Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Barros Costa — Estudos, Instalações Electromecânicas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Urbanização de São Carlos, lote 61, 2.º, direito,
na vila e freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em estudos, projectos e comercialização
e instalação de sistemas electromecânicos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro-
centos e cinquenta mil escudos, correspondente à soma de três quotas
iguais de cento e cinquenta mil escudos uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 — Ficam designados gerentes da sociedade os três sócios, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes, alvo porém nos actos de mero expediente em que basta a de um
só.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores nos
termos legais.

ARTIGO 6.º

1 — Entre os sócios e livremente permitida a cessão total ou par-
cial de quotas.

2 — A cessão a estranhos depende do consentimento prévio da
sociedade e, sendo onerosa, a esta em primeiro lugar e aos sócios em
segundo lugar é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos nos termos e condições previamente acordados em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos termos seguintes:

a) Acordo com o titular;
b) Quando for cedida, total ou parcialmente com infracção do dis-

posto no n.º 2 do artigo 6.º destes estatutos.
c) Em caso de arresto e penhora ou se por qualquer forma deixar

de estar na livre disponibilidade do seu titular.
2 — A amortização será efectuada pelo valor que resultar do últi-

mo balanço aprovado.
ARTIGO 9.º

Fica expressamente proibido aos gerentes usar a firma social em
fianças, abonações, letras de favor, e em actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.
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ARTIGO 10.º

Quando a lei não exige outras formalidades, as reuniões das assem-
bleias gerais, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

29 de Junho de 1998. — A Primeira-Ajudante, Joaquina Ferreira
Gomes da Cruz Carvalheiro. 3000220379

MERCADINHO DA SERRA — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 345/
050414; identificação de pessoa colectiva n.º 507258720; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/050414.

Certifico que entre Sónia Ribeiro Domingues Curto e Luís Jorge
Dias da Silva Xavier foi constituída a sociedade comercial em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mercadinho da Serra — Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua de São José, 13, Serra da
Silveira, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de frutas, produ-
tos hortícolas, bebidas, produtos alimentares, congelados, produtos de
charcutaria, entre outros produtos comercializáveis em mercados e
supermercados. Comércio a retalho de gás em botija.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas nos valores nominais
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Sónia Ribeiro Domingues Curto e Luís Jorge Dias da Silva Xavier.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 — Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa
falida.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010191056

SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DANTAS
DA SILVA & SANTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 361/
050421; identificação de pessoa colectiva n.º 507044037; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/050421.

Certifico que entre Paulo da Silva Santos e Cláudia Dantas da Silva
foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Comercial e Industrial Dan-
tas da Silva & Santos, Importação e Exportação, L.da, e fica com a
sua sede na Praceta de João de Deus, 4, 2.º, frente, freguesia de Mas-
samá, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em indústria, comércio, importação e ex-
portação de: cosmética e perfumaria; roupas e acessórios; artesanato;
produtos alimentares e bebidas.

3.º

O capital social, é de cinco mil euros, e está dividido em duas quo-
tas iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em
segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme a
mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em

actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

21 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010205316

WEB AND GAMBLE — INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 841;
identificação de pessoa colectiva n.º 504677934; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: of. 09 e 10/20050714.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes, Nelson Henrique da Silva Mira
Paulo, por renúncia, em 7 de Julho de 2005.

Transformação em sociedade unipessoal, a qual se rege nos termos
do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Web and Gamble — Informá-
tica e Serviços, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede em Rio de Mouro, na Estra-
da Marquês de Pombal, lote 79, loja esquerda, freguesia de Rio de
Mouro, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras forma
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade continua a ter por objecto a comercialização e assis-
tência de hardware e software informático, bem como ainda, de pro-
dutos ligados às telecomunicações. Criação e desenvolvimento de
edições electrónicas. Prestação de serviços nestas áreas. Formação na
área da informática.



Diário da República, 2.ª série — N.º 239 — 14 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)28 980

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de cinco mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio decidir.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 7.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 coincidam no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009820762

PORTO

PAÇOS DE FERREIRA

CASTELO & BRAGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01624/010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505362970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004, em 30 de Junho de
2005.

Está conforme.

8 de Novembro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2011100437

VILA NOVA DE GAIA

VADIA — PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 596; identificação de pessoa colectiva n.º 502281227; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20050804.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte alteração ao contrato:

Aumento do capital, alteração do contrato de sociedade e designa-
ção de membros de órgãos sociais.

Firma: TOGATEX — Comércio de Máquinas e Equipamentos, L.da

Sede: Rua de Bustes, 699, hab 6.2.
Distrito: Porto, concelho: Vila Nova de Gaia, freguesia: Canidelo.
Objecto: Comércio de máquinas, ferramentas, acessórios e outros

equipamentos diversos para o comércio, indústria e navegação, bem
como mobiliário, veículos automóveis, motociclos e bens de usos
pessoal e doméstico. Importação e exportação.

Montante do aumento: 10 012,02 euros.
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro, sendo a quantia de

8009,62 euros, subscrito pelo sócio António Carvalheira de Sousa e
2002,40 euros pela sócia Maria José Ribeiro de Sousa, para reforço
das respectivas quotas.

Capital após o aumento: 15 000 euros.
Sócios e quotas:
Quota: 12 000 euros.
Titular: António Carvalheira de Sousa, número de identificação

fiscal 175703175, com residência na Rua de Bustes, 699, Hab. 6.2,
Canidelo, Vila Nova de Gaia.

Quota: 3000 euros.

Titular: Maria José Ribeiro Sousa, número de identificação fiscal
171485602, com residência na Rua de Bustes, 699, Hab. 6.2, Canide-
lo, Vila Nova de Gaia.

Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: intervenção do gerente.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 9.º (aditado).
Órgãos designados:
Gerência: António Carvalheira de Sousa.
Cargo: gerente já designado.
Residência/sede: Rua de Bustes, 699, Hab. 6.2, Canidelo, Vila Nova

de Gaia.
Mais certifico que a redacção dos artigos alterados é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação TOGATEX — Comércio de
Máquinas de Equipamentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Bustes,
699, habitação 6.2, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais, e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de máquinas, ferra-
mentas, acessórios e outros equipamentos diversos para o comércio,
indústria e navegação, bem como mobiliário, veículos automóveis,
motociclos e bens de uso pessoal e doméstico. Importação e expor-
tação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de doze mil euros
pertencente ao sócio António Carvalheira de Sousa e outra de três
mil euros pertencente à sócia Maria José Ribeiro Sousa.

4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete ao sócio António Carvalheira de Sousa, já
nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção para represen-
tar e obrigar validamente a sociedade.

9.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global de setecentos e cinquenta mil euros, desde que
deliberado por unanimidade de todos os sócios.

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008978893

ANTÓNIO RODRIGUES & MENDES — CONSTRUÇÃO
CIVIL E PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 612; identificação de pessoa colectiva n.º 507343921; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050809.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Rodrigues & Mendes — Cons-
trução Civil e Pichelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua da Formigosa,
240, rés-do-chão, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação do órgão de administração, a ge-
rência poderá deslocar a sede social para dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais,
agências ou outras formas legais de representação no território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de acabamento, instala-
ções e construção civil; assim como a actividade de compra e venda
de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim;
bem assim a actividade de administração de imóveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas: uma de três mil setecentos e cin-
quenta euros, do sócio António Ferreira Rodrigues; e outra de mil e
duzentos e cinquenta euros, subscrita pelo sócio Gilberto Miguel Oli-
veira Mendes.

§ 1.º Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de dez vezes
o capital social, na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade competem a um ou
mais gerentes, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António Ferreira
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
§ 1.º Aos gerentes e expressamente vedado obrigar a sociedade em

negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por tais
actos.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios assim como a favor da própria sociedade; a cessão a
estranhos carece do consentimento da sociedade, a qual goza do direi-
to de preferência em primeiro lugar, e cabendo aos sócios não ceden-
tes em segundo lugar, esse direito.

§ 1.º Se a cessão for gratuita e se provar ter havido simulação de
valor, a aquisição da quota resultante do exercício do direito de pre-
ferência, far-se-á pelo valor que para a quota em causa resultar do
último balanço, e o pagamento da contrapartida é fraccionado em
duas prestações semestrais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar-se a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou se verificar qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada ao não sócio.
§ 1.º O preço da quota amortizada será o resultante do último ba-

lanço e o pagamento da contrapartida é fraccionado em duas presta-
ções semestrais.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os herdei-
ros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias, um
de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Disseram ainda os outorgantes:
a) Que a gerência fica desde já, autorizada a proceder ao levanta-

mento das entradas depositadas para fazer face às despesas de consti-
tuição e registo comercial, bem como para custear a aquisição de bens
destinados à prossecução do objecto social;

b) Que depositaram as entradas atrás referidas em conta aberta em
nome da sociedade ora constituída na agência do Banco BPI, na Are-
osa. Declaração esta pela qual assumem inteira responsabilidade.

Está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008968952

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO CHOUPIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 52 066/19950804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503469041; inscrições n.os 6 e 7; número e data da apresenta-
ção: 4/20050418.

Certifico que, relativamente à cooperativa supra-identificada, fo-
ram requeridos os seguintes actos de registo:

Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados:
Conselho de administração: presidente — Salvador da Cunha Gue-

des, com residência/sede na Rua do Ouro, 471, Hab. D-44, Porto;
vogais — Vítor António Junqueira Ribeiro Cerqueira, vogal, com re-
sidência/sede na Rua de Álvares Cabral, 83, 4.º, direito, Vila Nova de
Gaia; Manuel Pedro da Cunha Guedes, com residência/sede na Rua de
Afonso Baldaia, 391, Porto; Pedro Alexandre Ramos do Carmo, com
residência/sede na Rua do Marechal Saldanha, 445, Hab. 4.4, Porto;
Fernando da Cunha Guedes, com residência/sede na Rua de Felizardo
Lima, 185, Porto.

Fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers & Associados,
SROC, L.da, representada por António Joaquim Brochado Correia, com
residência/sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa; suplen-
te — José Pereira Alves, com residência/sede na Rua de Alfredo Keil,
257-A, 3.º, esquerdo, Porto.

Prazo de duração do mandato: quadriénio de 2005-2008.
Designação de secretário: João Manuel Lima Engrácia Antunes, com

residência no lugar de Aldeia Nova, Avintes, Vila Nova de Gaia; su-
plente — Orlando Rocha Duarte, com residência no Largo do Adro,
9, Porto.

Prazo de duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 2 de Março de 2005.

Está conforme.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004044578

SANTARÉM

ALCANENA

MANUEL CONDE — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 377/
19900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502331984; data
do depósito: 20050729.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481221

URBIDAIRE — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 218/
19821109; identificação de pessoa colectiva n.º 501325026; data
do depósito: 20050801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481213

MARTINS & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 482/
19920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502708956; data
do depósito: 20050728.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481108

JOÃO ANGELINO CORREIA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 238/
19610103, identificação de pessoa colectiva n.º 500949760; data
do depósito: 20050728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481078

TÁXI BATISTA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 907/
20010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505471159; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480098

MAXI-NAT — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 925/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505510359; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480039

OTTI — ORGANIZAÇÕES TÊXTEIS, TURÍSTICAS
E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 285/
19880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501625194; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480055

COELHO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 126/
19570420, identificação de pessoa colectiva n.º 500065861; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480063

CÂNDIDO LOPES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 144/
19740125; identificação de pessoa colectiva n.º 500052344; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480071

EXPOLUVAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 680/
19960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503592366; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480080

PLACOARTE, ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 747/
19971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504021370; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480101

AUTO JOSÉ MANUEL HENRIQUES GONÇALVES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1008/
20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506555909; data
do depósito: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480209

PASTELARIA SUSANA & CLARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1002/
20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506455181; data
do depósito: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480187

DELGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 379/
19900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502354216; data
do depósito: 20050630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480527

ABALMAR — FÁBRICA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 80/
19800313; identificação de pessoa colectiva n.º 500908303; data
do depósito: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480160

JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 934/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505705290; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480152

KIKITOS — BAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 823/
19990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504479296; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480144

CASA GORDO MAT. CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 190/
19820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501237607; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005297569

RIGORLIMPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 411/
19901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502439947; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480128

ENGRENAGENS OLIMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 388/
19900618; identificação de pessoa colectiva n.º 502365722; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480110

MIKROQUÍMICA — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 880/
20000607; identificação de pessoa colectiva n.º 504975226; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480012

RICARDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 575/
19931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503105244; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480020

CÂNDIDO ALVES FIEL & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 313/
19750304; identificação de pessoa colectiva n.º 500052301; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480292

ANTÓNIO DA SILVA GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 328/
19810711; identificação de pessoa colectiva n.º 501170359; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480284

JOSÉ MARIA VIEIRA CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 788/
19980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504196847; data
do depósito: 20050630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480276

BRÁS, F. & S. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 975/
20020828; identificação de pessoa colectiva n.º 506258572; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480268

ALCA — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 901/
20010308; identificação de pessoa colectiva n.º 504995731; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480250

JORGE MANUEL FAZENDA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 965/
20020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505651831; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480241

EQUICAÇA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
PARA EQUITAÇÃO E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 754/
19971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504107879; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2004642319

AUSTRA — ASSOCIAÇÃO DE UTILIZADORES
DO SISTEMA DE TRATAMENTO

DE ÁGUAS RESIDUAIS DE ALCANENA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 6/
20031103; identificação de pessoa colectiva n.º 502761326; data
do depósito: 20050803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480136

VALS — FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 885/
20000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504978438; data
do depósito: 20050719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480438

MARNETO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 335/
19890803; identificação de pessoa colectiva n.º 502198540; data
do depósito: 20050725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480420

CURTUMES PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 495/
19920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502759151; data
do depósito: 20050726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480411

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUERIDO CAPAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 955/
20020301; identificação de pessoa colectiva n.º 505919435; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480403

LINO DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 644/
19840606; identificação de pessoa colectiva n.º 501439668; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480390

FÁBRICA DE MALHAS ESMERALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 345/
19670201; identificação de pessoa colectiva n.º 500106363; data
do depósito: 20050915.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481191

P. N. C. CAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1050/
20040907; identificação de pessoa colectiva n.º 507040910; data
do depósito: 20050921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481183

F. J. CASAL & FILHOS — COMÉRCIO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 604/
19940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503217018; data
do depósito: 20050921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481175

LUVAPELE — CRIAÇÃO DE ARTIGOS EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 899/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505249383; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481159

CURTUMES IBÉRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 74/
19760106; identificação de pessoa colectiva n.º 500574960; data
do depósito: 20050706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480179

L. F. GOMES COELHO — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 657/
19950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503459348; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480616

ANTÓNIO MARQUES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 391/
19900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502384654; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480608

ANTÓNIO ALMEIDA INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 745/
19971028; identificação de pessoa colectiva n.º 503983870; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480594

ANDRÉS — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 569/
19931008; identificação de pessoa colectiva n.º 503078476; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480624

TÊXTIL ROGAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 45/
19650407; identificação de pessoa colectiva n.º 500283672; data
do depósito: 20050728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481060

MALHAS QUERIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 284/
19880816; identificação de pessoa colectiva n.º 502021330; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480632

JOÃO ANGELINO CORREIA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 238/
19610103; identificação de pessoa colectiva n.º 500949760; data
do depósito: 20050728.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481086

JOAQUIM PINHEIRO SANTOS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 184/
19770111; identificação de pessoa colectiva n.º 500152624; data
do depósito: 20050728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012481094

CURTIVIL — INDÚSTRIA DE CURTUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 623/
19941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503285889; data
do depósito: 20050728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481116

TÁMINDE — TALHO E SALSICHARIA MINDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 67/
19860407; identificação de pessoa colectiva n.º 501636820; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481140

DISTRICANENA — SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 739/
19970925; identificação de pessoa colectiva n.º 504003186; data
do depósito: 20050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481205

ARCO E TECTO — PROMOÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 638/
19941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503337382; data
do depósito: 20050729.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481230

STAHL PORTUGUESA ACABAMENTOS PARA PELES
E RECOBRIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 672/
19881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080183; data
do depósito: 20051110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481248

STAHL PORTUGUESA ACABAMENTOS PARA PELES
E RECOBRIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 672/
19881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080183; data
do depósito: 20051110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481256

ITMA — INDÚSTRIA TECELAGEM DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 774/
19980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504151070; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480586

AUTO MINDRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 39/
19630115; identificação de pessoa colectiva n.º 500036276; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480578

VEDOR TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 634/
19941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503336890; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480365

FATIPLANO, ENGENHEIROS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 392/
19900801; identificação de pessoa colectiva n.º 502394099; data
do depósito: 20050727.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2010767306

PRIMMA — PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MODA
EM MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 406/
19901017; identificação de pessoa colectiva n.º 502429518; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480373

ANY RUCA — BORDADOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 990/
20030121; identificação de pessoa colectiva n.º 506382796; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480381

CONSTRUÇÕES HABICOFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 416/
19901126; identificação de pessoa colectiva n.º 502450827; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480543

CONFEITARIA JUSTO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 746/
19721024; identificação de pessoa colectiva n.º 500334390; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480551

PAELLOS — INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 846/
19990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504621769; data
do depósito: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2012480560

CONSTRUÇÕES FOJO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1037/
20060419; identificação de pessoa colectiva n.º 506832457; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012481337

ITALPELE — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 358/
19900206; identificação de pessoa colectiva n.º 502284773; data
do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes.  2012480047

ENTRONCAMENTO

PASTELARIA ASTRO AZUL, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Mário Costa, 2 e 4, e Rua
do Condeço de Murça, 38 e 40, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00805; identificação de pessoa colectiva n.º P 507102134; ins-
crições n.os 1 e 4; números e data das apresentações: 05 e 08/050107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se segue:

1.º Maria Ludovina Lopes de Oliveira Marques, número de identi-
ficação fiscal 174064519, natural da freguesia de Raposa, concelho
de Almeirim, e marido, Carlos Manuel da Silva Marques, número de
identificação fiscal 122271505, natural da freguesia de Moitas Ven-
da, concelho de Alcanena, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de Serpa Pinto, 39, Santiago, Torres
Novas, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 5314521, de 22 de Fevereiro de 1996, e 6610201, de 5 de Se-
tembro de 2003, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de San-
tarém.

2.º Sílvia Marta Oliveira da Costa, número de identificação fiscal
209938048, natural de Torres Novas, freguesia de Salvador, conce-
lho de Torres Novas, residente na Rua do Arcebispo de Évora, 18,
São Pedro, Torres Novas, portadora do bilhete de identidade
n.º 10357079, de 19 de Janeiro de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Santarém, que intervém neste acto por si e na
qualidade de procuradora de seu marido Mário Nuno Henrique Coe-
lho; casados sob o regime da comunhão de adquiridos, sendo ele resi-
dente no Edifício Porta do Éden, Rua da Projectada à 1.º de Junho,
lote 13, 14, 2.º-A, em São Brás de Alportel, conforme consta de
procuração, que arquivo.

Que, pela presente escritura, constituem: entre si, uma sociedade
por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pastelaria Astro Azul, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Mário Costa,

2 e 4, e Rua do Condeço de Murça, 38 e 40, na freguesia e concelho
do Entroncamento

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, designa-
damente pastelaria e cervejaria. Comércio de artigos de papelaria,
tabacaria e jogos da Santa Casa.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencente à
sócia Sílvia Marta Oliveira da Costa (bem próprio) e duas do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Manuel da Silva Marques e Maria Ludovina
Lopes de Oliveira Marques.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for
deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — 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

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.

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 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia ge-
ral.

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 tercei-
ros.

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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel da
Silva Marques e Maria Ludovina Lopes de Oliveira Marques.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital 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.

E que a referida sociedade alterou parcialmente o contrato, nome-
adamente o n.º 1 do artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
cada, tituladas uma por cada sócia.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel de Jesus
Terrinca da Silva Bernardo Tomás. 2000146635

SETÚBAL

ALMADA

CASA DE REPOUSO GERIÁTRICO DAS VIOLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 863/
27052005; identificação de pessoa colectiva n.º 507353510; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/27052005.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-referida, cujo con-
trato é o seguinte:

CAPÍTULO I

Firma e sede

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa de Repouso Geriátrico das
Violetas, L.da, e tem a sua sede na Rua das Violetas, 1, Aroeira, fre-
guesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada amuo do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras for-
mas de representação social, dentro do território nacional ou no es-
trangeiro.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: acolhimento de idosos, com
internamento e apoio básico geriátrico.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, dividido em três quotas: uma
do valor nominal de dois mil e seiscentos euros, pertencente a sócia
Maria Corina Miranda de Matos Neves, e duas do valor nominal de
mil e duzentos euros cada, pertencentes respectivamente; uma ao
sócio Rui Manuel de Matos Neves e outra ao sócio Carlos Miguel de
Matos Neves.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, fica afecta a
um ou mais gerentes, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.
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2 — Ficam desde já designados gerentes os dois sócios Rui Ma-
nuel de Matos Neves e Maria Corina Miranda de Matos Neves e
ainda a não sócia Maria da Conceição Matos Neves de Torres
Fevereiro.

3 — A sociedade fica obrigada com intervenção de dois gerentes.
4 — Não é permitido aos gerentes obrigarem a sociedade em actos

e contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si que a todos
represente, enquanto a respectiva quota permanecer em contitulari-
dade.

ARTIGO 6.º

1 — Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas
as reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global representativo do décuplo do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a fixação dos montantes
tornados exigíveis, o prazo de prestação e a restituição do que houver
sido prestado.

4 — Poderá ser exigido aos sócios a prestação de suprimentos à
sociedade.

5 — Os termos e condições dos contratos de suprimentos depen-
dem de deliberação dos sócios.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 7.º

1 — A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

2 — A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento ou

outra providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada em
caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a presta-
ção de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Interdição ou falência do seu titular;
d) Morte do seu titular;
e) Quando em virtude de partilha a quota não fique a pertencer

integralmente ao seu titular;
f) Se a quota for cedida em infracção do disposto no artigo 7.º deste

contrato de sociedade;
g) Se o sócio não comparecer nas assembleias gerais regularmente

convocadas durante um período consecutivo superior a dois anos;
h) Se o sócio exercer, por conta própria ou alheia, actividade con-

correncial com a da sociedade.
2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão ser posteriormente criadas, por deliberação dos sócios,
uma ou mais quotas em vez da quota amortizada, destinadas a ser
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — A contrapartida da amortização, no caso da alínea f) do n.º 1
deste artigo, será igual ao valor nominal da quota.

4 — Nas assembleias-gerais que deliberem sobre amortização de
quota nos casos previstos no número um deste artigo não serão admi-
tidos a votar os respectivos titulares, herdeiros ou representantes.

CAPÍTULO VII

Disposição final

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

4 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000960570

SEIXAL

ARRIFANENSES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1580;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002077; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/980728.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a Sociedade em epígrafe depositou na pas-
ta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano
do exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 1998. — A Ajudante, Maria Manuela Rodrigues
Pereira. 3000220255

SESIMBRA

JARDIM VERDE CAMPO — JARDINAGEM
E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01194;
identificação de pessoa colectiva n.º 503944220; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/980730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
prestação a de contas relativas ao ano de exercício de 1997. Os do-
cumentos que serviram de base ao registo encontram-se depositados
na pasta respectiva.

20 de Agosto de 1998. — A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 3000220246

VILA REAL

VILA REAL

ELECTRO TRANSMONTANA — MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 500666733; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 05/08112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade no que concerne aos artigos 1.º,
4.º e 5.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Electro Transmontana — Mon-
tagens Eléctricas, L.da E continua a ter a sede e estabelecimento no
lugar do Seixo, bloco B, loja 5, em Vila Real.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros dividido em três quotas,
uma do valor nominal de vinte e cinco mil euros, pertencente ao
sócio Adoindo da Silva Santos, uma do valor nominal de cinco mil
euros pertencente à sócia Maria Clara de Barros Ferreira da Costa e
uma no valor nominal de vinte mil euros pertencente à sociedade.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Adoindo da Silva Santos
ou a quem vier a ser designado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010109457

REAL TRAVAGEM — ACESSSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1591;
identificação de pessoa colectiva n.º 504720520; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/21112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente José Pedro Alves Lopes cessou as suas funções, por fa-
lecimento.

Data: 14 de Agosto de 2005.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091000

RA — TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 507503899; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/09112005.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rui
Manuel da Cruz Gomes, casado com Carla Sofia Ferreira Costa, na
comunhão de adquiridos, residente no lugar de Relva, Borbela, Vila
Real, e Albino Correia Teixeira, casado com Sílvia Fernandes da Sil-
va, na comunhão de adquiridos, residente na Rua das Regueiras do
Boque, entrada 31, rés-do-chão, direito, Abambres, Vila Real, que se
rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RA — Telecomunicações, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar da Eira, Relva, freguesia de Borbela,
concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro .local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como abrir sucursais e ou filiais ou outras formas de repre-
sentação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
já depositado nos termos legais, é de cinco mil e cem euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Albino Correia Teixeira
e outra no valor nominal de dois mil e seiscentos euros, pertencente
ao sócio Rui Manuel da Cruz Gomes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, por uma ou mais vezes, desde que aprova-
das em assembleia-geral por todos os sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura conjunta dos dois gerentes.

3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência, a sociedade
poderá, alugar, comprar, vender ou trocar viaturas automóveis para e
da sociedade, comprar, vender e tomar ou dar de arrendamento imó-
veis e tomar ou dar por trespasse ou cessão de exploração estabeleci-
mentos comerciais para e da sociedade, confessar, transigir e desistir
em juízo e de uma forma geral representar a sociedade em Tribunal.

ARTIGO 7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende do
consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando reser-
vado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua aquisi-
ção.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a reputação da mes-
ma perante o público, os fornecedores ou a banca.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento do
capital depositado para fazer face ás despesas decorrentes com a cons-
tituição da sociedade e seu registo e compra de equipamento para início
da sua actividade

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091019

REGIAMAT — ELECTRICIDADE, GAZ E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1638;
identificação de pessoa colectiva n.º 505096641; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 5 e 6/16112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Deslocação da sede social para a Quinta de Montezelos, lote 18,
fracção A, cave 1, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, conce-
lho de Vila Real.

Designação de gerente:
Designado: Jorge Sebastião Vaz.
Data da deliberação: 7 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010109449

NORVIA — CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884955; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 25; números e data das apresenta-
ções: 07 e 8/18112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O administrador Duarte Nuno Barros Dores Pinto Pereira cessou
as suas funções, por renúncia.

Data: 27 de Julho de 2005.
Foi feito a designação de administrador:
Designado: Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido.
Data: 28 de Julho de 2005.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091035
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O PÃOZINHO DO CÉU — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739685; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e averbamento n.º 02 à inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 1 e 02/10112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente Alípio de Jesus Carocha Teixeira cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 10 de Outubro de 2005.
A gerente Arminda Fernandes Teixeira cessou as suas funções, por

renúncia.
Data: 10 de Outubro de 2006.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091043

TELENER — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 828;
identificação de pessoa colectiva n.º 502737654; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 18/06122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

Designação dos membros do órgão de administração e fiscalização.
Quadriénio: 2005-2008.
Designados: conselho de administração: presidente — Afonso Ma-

nuel Araújo Proença; vogais — António Augusto Gutierrez Sá da Costa;
João Carlos Llari de Matos Parreira.

Fiscal único: efectivo — Silva Neves & Teresa Marques, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente — Maria Teresa Prata Rosa
Ferreira Marques, revisora oficial de contas.

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091060

FILIPE ARAÚJO & ÁLVARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1790;
identificação de pessoa colectiva n.º 504901931; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
15122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente Manuel Filipe Bessa de Sousa Araújo cessou as suas fun-
ções, por renúncia.

Data: 20 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091086

CATARINO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 398;
identificação de pessoa colectiva n.º 501186808; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
24122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede social para a Zona Industrial de Constantim,
lote 105, Vila Real.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio
Meirinhos. 2010091094

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE DR. NUNO
CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1463;
identificação de pessoa colectiva n.º 504490907; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 09/21122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 002 410$ para € 25 000.
Montante do aumento: € 20 000.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne aos artigos 1.º, 2 e 3.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Clínica Médica Dentária
Dr. Nuno Cardoso, L.da, e continua a ter a sua sede na Rua dos Quin-
chosos, fracção BH, piso 4, esquerdo, entrada 17, freguesia de São
Dinis, concelho de Vila Real.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a medicina dentária odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
vinte e dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Nuno Mi-
guel Batista Dias Saraiva Cardoso, e duas no valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Nuno Henrique Pereira Cardoso e João Tomás Pereira
Cardoso.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio

Meirinhos. 2010091116

AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 500434760; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: of. 6 e of. 7/21122005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O gerente Altino Rodrigues Letra Martins cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 29 de Novembro de 2005.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne aos artigos 5.º e 6.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, conforme for deli-
berado em assembleia geral continua a pertencer aos sócios Albertino
Letra Martins e Paulo Jorge Alho Letra Martins e ainda à não sócia
Odília Pereira Lopes Alho Martins.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos basta
e é suficiente a assinatura de um só gerente.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio

Meirinhos. 2010091124

AZEVEDO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1682;
identificação de pessoa colectiva n.º 505203910; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 04/21122005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-
ne aos artigos 3.º n.º 1, 5.º e 7.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Lagoeiros, lote 10,
freguesia de Lordelo, concelho de Vila Real.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido quatro quotas, uma do valor nominal de mil
euros do sócio José António da Silva Azevedo; uma de mil euros do
sócio Hugo Emanuel Pimentel Azevedo do Fundo; uma de quinhentos

euros pertencente à sócia Maria Célia Azevedo do Fundo e uma de
dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia CS — Célia &
Sobrinhos, L.da, com sede na Rua de Miguel Bombarda, 59, Cedofeita,
Porto.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele
será exercida pelos gerentes José António da Silva Azevedo, Hugo
Emanuel Pimentel Azevedo do Fundo e Maria Célia Azevedo do Fun-
do, a qual passa a obrigar-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Está conforme.

15 de Setembro de 2006. — A Adjunta, Maria Fernanda Polónio

Meirinhos. 2010109279

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 738/2006

Recrutamento para cargo de direcção intermédia
do 2.º grau, chefe de divisão

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, torna-se público que, pelo meu despacho n.º 268/2006, de-
terminei a abertura de procedimento concursal para provimento do
cargo de chefe da Divisão Municipal de Obras Particulares da Câmara
Municipal de Benavente, nos termos da citada Lei n.º 2/2004, adap-
tada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho.

CONCURSOS PARA CARGOS DIRIGENTES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

De acordo com a especificidade do cargo, pretende-se que os can-
didatos possuam o seguinte perfil: licenciatura em arquitectura; expe-
riência profissional comprovada; sólidos conhecimentos, especialmen-
te na área das obras particulares e do urbanismo; capacidade de
planeamento; de direcção, coordenação e liderança; de organização,
iniciativa e de gestão de motivações.

Em cumprimento do disposto nos n.os 1 e 2 do citado artigo
21.º, mais se torna público que o procedimento concursal será
publicitado na bolsa de emprego público no dia 4 de Janeiro de
2007, durante 10 dias, com a indicação dos requisitos de provi-
mento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de
selecção.

24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José

Ganhão. 1000308568
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