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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Anúncio

Concurso público internacional para a realização do
estudo sobre a economia portuguesa e o alargamen-
to da União Europeia.

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral do Desenvolvimento
Regional (DGDR), Observatório do QCA III (OBSERV. QCA III),
sediado na Rua de São Julião, 63, 1149-030 Lisboa (telefone:
218814000; telefax: 218881111; e-mail: expediente@dgdr.pt).

2 � Objecto do concurso � realização do estudo sobre a econo-
mia portuguesa e o alargamento da União Europeia.

3 � Local da entrega do estudo � DGDR.
4 � Duração do contrato � até 12 meses a contar da data da

celebração do contrato.
5 � Concorrentes � podem apresentar propostas os concorrentes

que não se encontrem em qualquer das situações referidas no n.º 1
do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Não são admitidas alterações de cláusulas do caderno de
encargos nem apresentação de variantes.

7 � Os concorrentes instruirão a respectiva proposta no termos
do previsto no programa de concurso, acompanhando-a dos do-
cumentos aí mencionados, relativos à capacidade técnica, financeira
e habilitações profissionais.

8 � a) Entidade a quem pode ser pedido o processo de con-
curso � DGDR/IBSERV. QCA III.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia útil do prazo fixado para a apresentação das propos-
tas.

c) Custo do processo de concurso � 25 000$ que pode ser pago
em dinheiro ou cheque.

9 � a) Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas � DGDR/OBSERV. QCA III.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � até às 16 ho-
ras e 30 minutos do 52.º dia a contar da data do envio para publi-
cação do presente anúncio no JOCE.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � devem ser redigidos em língua portugue-
sa, ou no caso de o não ser, pela sua própria natureza ou origem,
serão acompanhados de tradução devidamente legalizada e em rela-
ção à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para to-
dos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público do concurso terá
lugar no dia útil imediato à data limite para a apresentação das pro-
postas pelas 10 horas, nas instalações da DGDR, podendo a ele

assistir qualquer interessado e intervir apenas os representantes de-
vidamente credenciados.

11 � Critério de adjudicação do contrato � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa de acordo com os
seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade técnica da proposta;
b) Qualificação da equipa técnica;
c) Preço e condições de pagamento.

12 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � 90 dias contados da data limite para a entrega das
propostas, considerando-se este prazo prorrogado por iguais perío-
dos se o concorrente nada requerer em contrário.

13 � Ao adjudicatário será exigida a prestação, a favor da
DGDR, de uma caução correspondente a 5% do valor total da ad-
judicação, com exclusão do IVA.

14 � Não foi publicado o anúncio indicativo.
15 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública e no JOCE no dia 19 de Novembro de 2001.
16 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-

nal-Casa da Moeda, S. A. e no Serviço de Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias no dia 19 de Novembro de 2001.

O Director-Geral, Francisco Cordovil. 4-2-16 650

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Santa Cruz

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 4/2002 � medicamentos
antineoplásicos e imunomoduladores

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, Clas-
sificação Estatística dos Produtos por Actividade (CPA) ca-
tegoria 24.42.1 e com a subcategoria 24.42.11 a que se re-
fere o Regulamento (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17
de Junho;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz, reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.
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3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 16 de Janeiro
de 2002 às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
17 de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 20
de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 127

Anúncio

Concurso público n.º 10/2002 � soluções parenterais
volumosas e alimentação parenteral

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Medicamentos, Classificação Estatística dos Produtos por
Actividade (CPA) categoria 24.42.1 e com a subcategoria
24.42.11 a que se refere o Regulamento (CE), n.º 1232/98,
da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz, reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 17 de Janeiro
de 2002 às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
18 de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 20 de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 126

Anúncio

Concurso público n.º 32/2002 � reagentes
para microbiologia

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Medicamentos, Classificação Estatística dos Produtos por
Actividade (CPA) categoria 24.42.1 e com a subcategoria
24.42.23 a que se refere o Regulamento (CE), n.º 1232/98,
da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz, reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.
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3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 14 de Janeiro
de 2002 às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
15 de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 20
de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 129

Anúncio

Concurso público n.º 33/2002 � reagentes
para coagulação

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Medicamentos, Classificação Estatística dos Produtos por
Actividade (CPA) categoria 24.42.2 e com a subcategoria
24.42.23 a que se refere o Regulamento (CE), n.º 1232/98,
da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz, reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 15 de Janeiro
de 2002 às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
16 de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 20
de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 130

Anúncio

Concurso público n.º 34/2002 � reagentes
para virologia/serologia

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Medicamentos, Classificação Estatística dos Produtos por
Actividade (CPA) categoria 24.42.2 e com a subcategoria
24.42.23 a que se refere o Regulamento (CE), n.º 1232/98,
da Comissão, de 17 de Junho de 1998;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz, reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.
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3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 11 de Janeiro
de 2002 às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
14 de Janeiro de 2002, às 14 horas e 30 minutos, numa sala do
Serviço de Aprovisionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 20
de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 128

Anúncio

Concurso público n.º 40/2002

1 � Entidade contratante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Prestação de serviços de meios complementares de diagnós-
tico e tratamento (ressonância, TAC e outros exames
imagiológicos, Classificação categoria 85.14.1 e subcatego-
ria 85.14.18 a que se refere o Regulamento (CE), n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos, poden-
do haver lugar à aquisição de adicionais, em casos justifi-
cados, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, e no período
de vigência do contrato;

c) O Hospital de Santa Cruz, pode recorrer ao ajuste directo
nos anos subsequentes desde que não tenha decorrido mais
de três anos sobre a data da celebração do contrato inicial,

nos termos previstos no artigo 86.º, n.º 1, alínea g) do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de serviços.

3 � Local da prestação de serviço � Hospital de Santa Cruz, sito
na morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � Não são admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos.
7 � Admitem-se propostas variantes.
8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
9 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

10 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso, po-
dem ser consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamen-
to, sito na morada indicada no n.º 1.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia do prazo para entrega das propostas.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 40 euros, acrescido de IVA, na tesouraria dos Ser-
viços Financeiros sita na morada indicada no n.º 1 ou mediante che-
que endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao Serviço de
Aprovisionamento na mesma morada.

11 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas
por carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovi-
sionamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre
as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

b) Hora e data limite de entrega das propostas � 16 horas do dia
27 de Dezembro de 2001.

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

12 � a) O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
28 de Dezembro de 2001 às 10 horas, numa sala do Serviço de
Aprovisionamento sito na morada referida no n.º 1.

b) Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas
podendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

13 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes fac-
tores por ordem decrescente da sua importância:

a) Garantia da prestação de um serviço de qualidade;
b) Melhor preço;
c) Prazo de execução dos exames.

14 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

15 � Caução � o adjudicatário poderá exigir uma caução no
valor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que
assume com a celebração do contrato.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 20 de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, Mário Bernardino. 03-2-45 125

Anúncio

Concurso público n.º 43/2002 � fornecimento
de material de laparoscopia

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2799-523 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de material de laparoscopia, Classificação
Estatística dos Produtos por Actividade (CPA) categoria
33.10.15 e com a subcategoria 33.10.1 a que se refere o
Regulamento (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de
Junho de 1998;

b) Quantidades: as previstas no caderno de encargos, poden-
do haver lugar à aquisição de adicionais, em casos justifica-
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dos, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, e no período de
vigência do contrato;

c) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de material de laparoscopia.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de De-
zembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso, podem ser
consultados ou adquiridos, no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos: até ao último dia do
prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na tesou-
raria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1 ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisiona-
mento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as 9 e
as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 16 horas do dia
15 de Janeiro de 2002.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
16 de Janeiro de 2002, às 14 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa atendendo-se aos seguintes
factores por ordem decrescente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Características técnicas e funcionais;
c) Preço;
d) Prazo entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados da data
limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado por
iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no va-
lor de 5% do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA),
para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e para o JOCE em 20 de Novembro de 2001.

16 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 20 de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, Mário Bernardino. 03-2-45 124

Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães

Anúncio

Concurso público (âmbito comunitário) n.º 16/2002 �
fornecimento de reagentes para o Serviço de Imu-
nohemoterapia, virulogia do Hospital da Senhora da
Oliveira � Guimarães para o ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Processamento escolhido � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para vigo-
rar durante o ano de 2002.

3 � Descrição dos bens a fornecer � fornecimento de reagentes
para o Serviço de Imunohemoterapia, virulogia do Hospital da Se-
nhora da Oliveira � Guimarães para o ano de 2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade a que se refere o Regulamento CE, n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias de 22 de Junho de 1998, categoria 24.42.2
e subcategoria 24.42.23.

4 � Prazo e duração do fornecimento � fornecimento contínuo
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002, fornecimento esse su-
jeito a programação de entregas a indicar pelo HSO � Guimarães.

5 � Local da entrega � Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães.

6 � Propostas variantes � não serão admitidas variantes não pre-
vistas no caderno de encargos.

7 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

8 � a) Pedido de documentação � o caderno de encargos pode
ser adquirido e ou solicitado na Repartição de Aprovisionamento do
HSO � Guimarães, no endereço indicado no n.º 1, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira até às 17 horas
e 30 minutos).

b) O preço do caderno de encargos é de € 12.47 (2500$ PTE) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � 4 de Janeiro de
2002 até às 16 horas.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública os representantes dos concorrentes devem estar devidamen-
te credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local � 7 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas e
no local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

11 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem Iva.

12 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

13 � Forma jurídica de agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

14 � a) Prazo de validade da proposta � até 8 de Março de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Qualidade;
Parecer dos utilizadores;
Preço;
Assistência pós venda;
Utilização em centros considerados de referência;
Prazo de entrega.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou possa apre-
sentar vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repar-
tição do fornecimento por mais de um concorrente.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-
to aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.
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18 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

19 � Data de envio do anúncio � 13 de Novembro de 2001, para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e Diá-
rio da República.

20 � Data de recepção do anúncio � 15 de Novembro de 2001,
para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e
Diário da República.

13 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 618

Anúncio

Concursos públicos para 2002

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � a) Objecto do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para forneci-
mento de bens conforme quadro seguinte:

Número
do Designação Data e hora limite de recepção das propostas Data e hora de abertura das propostas

concurso

5/02 Fornecimento de material de protecção clínica 20 de Dezembro até às 16 horas ... 21 de Dezembro às 10 horas.
(CPA 33.10 e 33.10.1) Regulamento CE,
n.º 1232/98.

7/02 Fornecimento de material de urologia (algálias, 21 de Dezembro até às 16 horas ... 26 de Dezembro às 10 horas.
 sondas, cateteres) (CPA 33.10 e 33.10.1)
Regulamento CE, n.º 1232/98.

8/02 Fornecimento de material de penso (CPA 33.10 26 de Dezembro até às 16 horas ... 27 de Dezembro às 10 horas.
e 33.10.1) Regulamento CE, n.º 1232/98.

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos.
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � a) Local de entrega dos bens � Hospital da Senhora da Oli-

veira � Guimarães, sito na morada indicada em 1.
4 � Duração do contrato � o contrato tem início após a assina-

tura do mesmo por ambas as partes e termina em 31 de Dezembro
de 2002.

5 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

6 � Proposta variante � não são admitidas propostas variantes e
com alteração de cláusulas do caderno de encargos.

7 � a) Os processos do concurso (programa e caderno de encar-
gos) poderão ser levantados todos os dias úteis da 9 às 12 horas e
das 14 às 16 horas na Repartição de Aprovisionamento do Hospital
da Senhora da Oliveira � Guimarães até à data de apresentação das
propostas mediante o pagamento prévio.

b) O preço do caderno de encargos é de € 12,47 (2500$) a li-
quidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

8 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

9 � a) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até
às 16 horas dos dias indicados no quadro 2, alínea a).

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � O acto público de abertura das propostas terá lugar nos dias
e horas indicados no quadro 2.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, por ordem decrescente dos se-
guintes factores:

Qualidade dos produtos;
Preço;

Parecer dos utilizadores;
Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou apresentar
vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repartição do
fornecimento por mais de um concorrente.

12 � a) Prazo de validade da proposta � mínimo 60 dias.
b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-

do, se os concorrentes nada requererem em contrário.
13 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-

do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem IVA.

14 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos de aprovisionamento aprovado pela decisão n.º 94/
800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias externo n.º L336, de 23 de De-
zembro de 1995.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 13 de Novembro de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. para publicação no Diário da República � 15 de No-
vembro de 2001.

19 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

13 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 619

Anúncio

Concursos públicos para 2002

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � a) Objecto do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para forneci-
mento de bens conforme quadro seguinte:

Número
do Designação Data e hora limite de recepção das propostas Data e hora de abertura das propostas

concurso

9/02 Fornecimento de produtos p/administração e 27 de Dezembro até às 16 horas ... 28 de Dezembro às 10 horas.
colheita de sangue (CPA 33.10 e 33.10.1)
Regulamento CE, n.º 1232/98.
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10/02 Fornecimento de seringas, agulhas e conten- 3 de Janeiro até às 16 horas .......... 4 de Janeiro às 10 horas.
tores (CPA 33.10 e 33.10.1) Regulamento
CE, n.º 1232/98.

11/02 Fornecimento de ligaduras (elásticas, gessadas, 4 de Janeiro até às 16 horas .......... 7 de Janeiro às 10 horas.
algodão), tracções cutâneas e outro material
de ortopedia (CPA 33.10 e 33.10.1) Regu-
lamento CE, n.º 1232/98.

12/02 Fornecimento de luvas (cirúrgicas, vinil, latex) 7 de Janeiro até às 16 horas .......... 8 de Janeiro às 10 horas.
(CPA 33.10 e 33.10.1) Regulamento CE,
n.º 1232/98.

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos.
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � a) Local de entrega dos bens � Hospital da Senhora da Oli-

veira � Guimarães, sito na morada indicada em 1.
4 � Duração do contrato � o contrato tem início após a assina-

tura do mesmo por ambas as partes e termina em 31 de Dezembro
de 2002.

5 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

6 � Proposta variante � não são admitidas propostas variantes e
com alteração de cláusulas do caderno de encargos.

7 � a) Os processos do concurso (programa e caderno de encar-
gos) poderão ser levantados todos os dias úteis da 9 às 12 horas e
das 14 às 16 horas na Repartição de Aprovisionamento do Hospital
da Senhora da Oliveira � Guimarães até à data de apresentação das
propostas mediante o pagamento prévio.

b) O preço do caderno de encargos é de € 12.47 (2500$) a li-
quidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

8 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

9 � a) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até
às 16 horas dos dias indicados no quadro 2, alínea a).

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � O acto público de abertura das propostas terá lugar nos dias
e horas indicados no quadro 2.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, por ordem decrescente dos se-
guintes factores:

Qualidade dos produtos;
Preço;
Parecer dos utilizadores;
Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou apresentar
vantagens técnicas e financeiras pode optar-se pela repartição do
fornecimento por mais de um concorrente.

12 � a) Prazo de validade da proposta � mínimo 60 dias.
b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-

do, se os concorrentes nada requererem em contrário.
13 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-

do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem IVA.

14 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-

mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos de aprovisionamento aprovado pela decisão n.º 94/
800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias externo n.º L336, de 23 de De-
zembro de 1995.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 13 de Novembro de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. para publicação no Diário da República � 15 de No-
vembro de 2001.

19 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

13 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 620

Hospital de Sobral Cid

Anúncio

Concurso público n.º 310009/2002 � pão

Torna-se público que se encontra aberto o seguinte concurso ao
abrigo do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:

1 � O concurso é promovido pelo Hospital de Sobral Cid, sito
na Conraria, Apartado 1, 3030-801 Ceira.

2 � Concurso público n.º 310009/2002 � pão.
3 � Local de entrega dos produtos � despensa do Hospital de

Sobral Cid.
4 � Prazo de entrega dos produtos � durante o 1.º trimestre de

2002.
5 � O programa de concurso e o caderno de encargos, podem ser

adquiridos no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Sobral
Cid, dentro das horas normais de expediente: das 9 às 13 horas e
das 14 às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

5.1 � Data limite de apresentação das propostas � 20 de Dezem-
bro de 2001, até às 17 horas.

5.2 � Preço do caderno de encargos � 1500$ (7,48 euros), com
IVA incluído.

6 � Data, hora e local de abertura das propostas � 21 de Dezem-
bro de 2001, às 10 horas, na sala de reuniões do Hospital de So-
bral Cid, Pavilhão 6.

6.1 � Podem intervir no acto público do concurso todas as pes-
soas que para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

7 � Critérios de adjudicação:
7.1 � O da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em

conta, entre outros factores, como a qualidade do produto, qualidade
e natureza do fornecedor, prazo de entrega, preços e a manutenção
dos preços durante a vigência do contrato.

8 � Modalidade de pagamento � 90 dias após fornecimento.
8.1 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 16 de Novembro de 2001.
8.2 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para

publicação em Diário da República em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � Pelo Administrador-Delegado, (As-
sinatura ilegível.) 5-2-23 709

Número
do Designação Data e hora limite de recepção das propostas Data e hora de abertura das propostas

concurso
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Anúncio

Concursos públicos n.os 310003/2002 � ovos calibrados,
Classe A � 310004/2002 � batata e feijão � 310005/
2002 � peixe fresco e congelado � 310006/2002 � car-
nes frescas e congeladas � 310007/2002 � produtos hor-
tícolas e frutas � 310008/2002 � mercearias.

Torna-se público que se encontram abertos os seguintes concur-
sos ao abrigo do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho:

1 � Os concursos são promovidos pelo Hospital de Sobral Cid,
sito na Conraria, Apartado 1, 3030-801 Ceira.

2 � Concursos públicos n.os 310003/2002 � ovos calibrados,
Classe A; 310004/2002 � batata e feijão; 310005/2002 � peixe
fresco e congelado; 310006/2002 � carnes frescas e congeladas;
310007/2002 � produtos hortícolas e frutas; 310008/2002 � mer-
cearias.

3 � Local de entrega dos produtos � despensa do Hospital de
Sobral Cid.

4 � Prazo de entrega dos produtos � durante o 1.º trimestre de
2002.

5 � O programa de concurso e o caderno de encargos, podem ser
adquiridos no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Sobral
Cid, dentro das horas normais de expediente: das 9 às 13 horas e
das 14 às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

5.1 � Data limite de apresentação das propostas � 20 de Dezem-
bro de 2001, até às 17 horas.

5.2 � Preço do caderno de encargos � 2500$ (12,47 euros), com
IVA incluído.

6 � Data, hora e local de abertura das propostas � 21 de Dezem-
bro de 2001, às 10 horas, na sala de reuniões do Hospital de So-
bral Cid, Pavilhão 6.

6.1 � Podem intervir no acto público do concurso todas as pes-
soas que para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

7 � Critérios de adjudicação:
7.1 � O da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em

conta, entre outros factores, como a qualidade do produto, qualidade
e natureza do fornecedor, prazo de entrega, preços e a manutenção
dos preços durante a vigência do contrato.

8 � Modalidade de pagamento � 90 dias após fornecimento.
8.1 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 16 de Novembro de 2001.
8.2 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para

publicação em Diário da República em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � Pelo Administrador-Delegado, (As-
sinatura ilegível.) 5-2-23 710

Anúncio

Concurso público n.º 810010/2002 � aquisição
de serviços fúnebres para indigentes

Torna-se público que se encontra aberto o concurso para aquisi-
ção de serviços fúnebres para indigentes, ao abrigo do artigo 7.º,
n.os 1 e 2, alínea b) do Decreto-Lei n.º 55/99, de 29 de Março:

1 � Concurso é promovido pelo Hospital de Sobral Cid, sito na
Conraria, Apartado 1, 3030-801 Ceira.

2 � Concurso público n.º 810010/2002 � aquisição de serviços
fúnebres para indigentes.

3 � Local de prestação dos serviços � Hospital de Sobral Cid.
4 � Prazo da prestação dos serviços � ano de 2002.
5 � Programa do concurso e o caderno de encargos � podem ser

consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento do Hos-
pital de Sobral Cid, dentro das horas normais de expediente: das 9
às 13 horas e das 14 às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

5.1 � Data limite de apresentação das propostas � até às 17 horas
do dia 26 de Dezembro de 2001.

5.2 � Preço do caderno de encargos � 1000$ (4,99 euros).
6 � Data, hora e local de abertura das propostas � 11 horas do

dia 27 de Dezembro de 2001, numa das salas de reuniões do Pavi-
lhão 9 do Hospital de Sobral Cid.

6.1 � Podem intervir no acto público do concurso todas as pes-
soas que para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

7 � Critérios de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa e efectividade de resposta.

8 � Modalidade de pagamento � 30 dias após o fornecimento.
8.1 � O financiamento terá como fonte o orçamento do Hospital

de Sobral Cid.

9 � Enviado para publicação no Diário da República em 19 de
Novembro de 2001.

9.1 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para
publicação em Diário da República em 19 de Novembro de 2001.

19 de Novembro de 2001. � Pelo Administrador-Delegado, (As-
sinatura ilegível.) 5-2-23 708

Maternidade de Júlio Dinis

Anúncio I

Concurso público n.º 170002/2002

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade adjudicante � Maternidade de Júlio Dinis, Largo
da Maternidade, 4050-371 Porto (telefone: 226087400; fax:
226087406).

2 � Objecto do contrato � fornecimento de gases medicinais,
Classificação Estatística 24.11 do Regulamento (CEE), n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro.

3 � Local de execução dos serviços � o referido em 1.
4 � Processo do concurso:

a) Consultado no Serviço de Aprovisionamento desta Mater-
nidade, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas;

b) Poderão ser solicitadas cópias do processo mediante paga-
mento de € 17,46 (3500$ IVA incluído), até ao termo do
prazo de apresentação das propostas.

5 � As propostas redigidas em língua portuguesa, serão entregues
ou enviadas com registo e aviso de recepção, devidamente fechadas
e lacradas, até às 17 horas do dia 20 de Dezembro de 2001, ao
Serviço de Aprovisionamento.

6 � Não são admitidas propostas com condições divergentes das
do programa de concurso e caderno de encargos.

7 � O acto público do concurso ocorrerá no Serviço de Aprovi-
sionamento pelas 9 horas e 30 minutos do dia 21 de Dezembro de
2001, podendo estar presentes os representantes das firmas, devida-
mente credenciados.

8 � Os concorrentes a quem for adjudicado o fornecimento pres-
tarão caução de 5% do valor total da adjudicação (sem IVA).

9 � O pagamento far-se-á até 90 dias contados a partir da apre-
sentação da facturação mensal, mediante verba do orçamento priva-
tivo da Maternidade de Júlio Dinis.

10 � As propostas terão a validade de 60 dias a contar da data
do acto público do concurso, prorrogáveis nos termos da legislação
em vigor.

A adjudicação da totalidade ou de parte do objecto do presente
concurso será efectuada à proposta economicamente mais vantajo-
sa, isto é, será escolhido o que apresentar preço mais baixo.

12 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série em 16 de Novembro de 2001.

13 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Antó-
nio Pinheiro. 06-2-054 631

Anúncio II

Concurso público n.º 170003/2002

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade adjudicante � Maternidade de Júlio Dinis, Largo
da Maternidade, 4050-371 Porto (telefone: 226087400; fax:
226087406).

2 � Objecto do contrato � lavagem e tratamento de roupa, Clas-
sificação Estatística 93.01.1 do Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro.

3 � Local de execução dos serviços � o referido em 1.
4 � Processo do concurso:

a) Consultado no Serviço de Aprovisionamento desta Mater-
nidade, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas;

b) Poderão ser solicitadas cópias do processo mediante paga-
mento de € 17,46 (3500$ IVA incluído), até ao termo do
prazo de apresentação das propostas.
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5 � As propostas redigidas em língua portuguesa, serão entregues
ou enviadas com registo e aviso de recepção, devidamente fechadas
e lacradas, até às 17 horas do dia 20 de Dezembro de 2001, ao
Serviço de Aprovisionamento.

6 � Não são admitidas propostas com condições divergentes das
do programa de concurso e caderno de encargos.

7 � O acto público do concurso ocorrerá no Serviço de Aprovi-
sionamento pelas 10 horas e 30 minutos do dia 21 de Dezembro de
2001, podendo estar presentes os representantes das firmas, devida-
mente credenciados.

8 � Os concorrentes a quem for adjudicado o fornecimento pres-
tarão caução de 5% do valor total da adjudicação (sem IVA).

9 � O pagamento far-se-á até 90 dias contados a partir da apre-
sentação da facturação mensal, mediante verba do orçamento priva-
tivo da Maternidade de Júlio Dinis.

10 � As propostas terão a validade de 60 dias a contar da data
do acto público do concurso, prorrogáveis nos termos da legislação
em vigor.

11 � A adjudicação da totalidade ou de parte do objecto do pre-
sente concurso será efectuada à proposta economicamente mais van-
tajosa, isto é, será escolhido o que apresentar preço mais baixo.

12 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série em 16 de Novembro de 2001.

13 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Antó-
nio Pinheiro. 06-2-054 632

Anúncio III

Concurso público n.º 120004/2002

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade adjudicante � Maternidade de Júlio Dinis, Largo
da Maternidade, 4050-371 Porto (telefone: 226087400; fax:
226087406).

2 � Objecto do contrato � fornecimento de material de consu-
mo clínico, Classificação Estatística 33.01.1 do Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro.

3 � Local de execução dos serviços � o referido em 1.
4 � Processo do concurso:

a) Consultado no Serviço de Aprovisionamento desta Mater-
nidade, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas;

b) Poderão ser solicitadas cópias do processo mediante paga-
mento de € 17,46 (3500$ IVA incluído), até ao termo do
prazo de apresentação das propostas.

5 � As propostas redigidas em língua portuguesa, serão entregues
ou enviadas com registo e aviso de recepção, devidamente fechadas
e lacradas, até às 17 horas do dia 20 de Dezembro de 2001, ao
Serviço de Aprovisionamento.

6 � Não são admitidas propostas com condições divergentes das
do programa de concurso e caderno de encargos.

7 � O acto público do concurso ocorrerá no Serviço de Aprovi-
sionamento pelas 14 horas e 30 minutos do dia 21 de Dezembro de
2001, podendo estar presentes os representantes das firmas, devida-
mente credenciados.

8 � Os concorrentes a quem for adjudicado o fornecimento pres-
tarão caução de 5% do valor total da adjudicação (sem IVA).

9 � O pagamento far-se-á até 90 dias contados a partir da apre-
sentação da facturação mensal, mediante verba do orçamento priva-
tivo da Maternidade de Júlio Dinis.

10 � As propostas terão a validade de 60 dias a contar da data
do acto público do concurso, prorrogáveis nos termos da legislação
em vigor.

11 � A adjudicação da totalidade ou de parte do objecto do pre-
sente concurso será efectuada à proposta economicamente mais van-
tajosa, isto é, de entre os produtos considerados clinicamente ade-
quados, atenta a sua utilização será escolhido o que apresentar preço
mais baixo.

12 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série em 16 de Novembro de 2001.

13 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Antó-
nio Pinheiro. 06-2-054 633

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito comunitário n.º C CP20020004
do Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de
hormonas do crescimento.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefones: 291705604/
291705610; telefax: 291742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 24.41.5, descritos como provitaminas, vitaminas
e hormonas; heterósidos e alcalóides e seus derivados; an-
tibióticos, na Classificação Estatística de Produtos por Ac-
tividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
n.º 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, renovável uma vez por
igual período, findo o qual caducará;

d) Aquisição de hormonas do crescimento.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção
da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de
Luís de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues, até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo entre
as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou parcial.
8 � Não é permitida a apresentação de propostas com variante,

mas admite-se as que envolvam alterações das cláusulas 28 e 36 do
caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.

10 � [...]
11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-

cumentos complementares podem ser pedidos na Área Económica
do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público de concurso mas as certidões de qualquer
peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes daquela
data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de € 24,94 � 5000$ com
IVA incluído, acrescido de € 4,99 � 1000$ para encargos de ex-
pedição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal, até às 16 horas do dia 8
de Janeiro de 2002.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas 10
horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos re-
presentantes.

14 � O critério de adjudicação é unicamente o do mais baixo
preço.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60
dias úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse
que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso se
o concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas que será de 5% sobre o
valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos
a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factu-
ra, se for posterior.
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17 � Não foi publicado anúncio indicativo no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, no Diário da República
e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 15 de No-
vembro de 2001.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
em 19 de Novembro de 2001.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho Adminis-
trativo, Filomeno Paulo Gomes. 10-2-126 695

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso rectificativo

Aviso DRH n.º 139/2001

Tendo-se verificado a existência de um lapso no aviso DRH
n.º 139/2001, publicado em Diário da República, 3.ª série, n.º 220,
de 21 de Setembro de 2001, torna-se público que, onde se lê:

«Tema III � Legislação específica:

Código de Posturas Municipais;
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Ou-
tubro;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 117/2001, de 4 de Junho.»

deverá ler-se:
«Tema III � Legislação específica:

Regulamento de Resíduos Sólidos do Município de Cascais,
publicado no Boletim Municipal de 8 de Setembro de 2000;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 117/2001, de 4 de Junho.»

8 de Novembro de 2001. � A Chefe da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa de Pessoal (com delegação de assinatura), Maria José
Torres. 01-1-006 924

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 80/CPI/DCCA/DAG/2001

Concurso Público Internacional para a «Aquisição de
1000 Contentores de 1000 litros de capacidade em
polietileno verdes» (Proc.º n.º 80/CPI/01).

1 � Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de
Lisboa, Direcção Municipal Infra-Estruturas e Saneamento � De-
partamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos � Rua da Boavista,
n.º 9 � 1200-066 Lisboa. Telefones: 21 346 21 73/4 Fax: 21 342 42 70.

2 � Concurso público nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

3 � Concurso Público para a «Aquisição de 1000 Contentores de
1000 litros de capacidade em polietileno verdes».

4 � O concurso tem por objecto a aquisição de contentores, com
a Divisão 25 � Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas, Grupo
25.2 � Artigos de Matérias Plásticas, Classe 25.22 � Embalagens
de Matérias Plásticas e Subclasse � 25.22.13 � Caixas, caixotes,
engradados e artigos semelhantes, de matérias plásticas; relativa à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refe-
re o regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho
de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

5 � A entrega dos bens, será efectuada no Departamento de Hi-
giene Urbana e Resíduos Sólidos � Núcleo de Armazéns, Estrada de
Marvila, 59, 1900 Lisboa. Telef: 21 812 31 54 � Fax: 21 812 37 50.

Os contentores deverão ficar parqueados nas instalações da em-
presa adjudicada e serão entregues parcelarmente, em número não
inferior a 200 unidades, de acordo com as necessidades da C.M.L.

6 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ou
condicionadas.

7 � Podem concorrer as entidades que não reúnam nenhum dos
impedimentos constantes no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho. Os concorrentes deverão ainda possuir as habilita-
ções profissionais, capacidade financeira e capacidade técnica para
poderem prestar o respectivo fornecimento, conforme os artigos 34.º
a 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. A entidade adju-
dicante pode, a qualquer momento, exigir a apresentação de do-
cumentos comprovativos das declarações prestadas pelos concorren-
tes.

8 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas elas satisfaçam as eventuais disposições
legais relativas ao exercício da actividade.

A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apre-
sentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis
perante a C.M.L. pela manutenção da sua proposta com as legais
consequências.

No caso da adjudicação ser efectuada a um agrupamento de em-
presas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato numa única entidade ou em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

9 � O Programa de Concurso e o Caderno de Encargos podem
ser consultados no Departamento de Higiene Urbana e Resíduos
Sólidos (DHURS), Rua da Boavista, n.º 9 � 1200-066 Lisboa, du-
rante as horas de expediente e no Centro de Documentação, sito no
Edifício Municipal do Campo Grande � Campo Grande 25 � 1.º
andar � Bloco F (entrada pela porta principal), todos os dias úteis
dentro do horário de expediente.

10 � Podem ser solicitadas cópias ao Departamento de Higiene
Urbana e Resíduos Sólidos � Gabinete de Gestão Financeira sito na
Rua da Boavista, n.º 9 � 1200-066 Lisboa, até 8 dias antes da data
fixada para a entrega das propostas, mediante o pagamento de 8,48
euros e 1700$, com IVA incluído, podendo o pagamento ser efec-
tuado em cheque ou dinheiro.

Os esclarecimentos técnicos deverão ser enviados por escrito ao
Chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, no Edifício
Municipal do Campo Grande � Campo Grande 25 � 1.º andar �
Bloco B (Telef: 217989436 e Fax: 217988044).

11 � As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 11 de Janeiro de 2002.

a) A sua entrega far-se-á no Centro de Documentação, sito no
Edifício Municipal do Campo Grande � Campo Grande 25 � 1.º
andar � Bloco F (entrada pela porta principal).

b) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa. Os documentos que não estiverem
redigidos em língua portuguesa, deverão ser acompanhados de tra-
dução legalizada em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais e não incluirão o IVA.

12 � Poderão intervir no acto público do concurso, representan-
tes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.

13 � O acto público do concurso terá lugar na sala de concur-
sos na morada indicada no n.º 11 alínea a), a partir das 10 horas do
dia 4 de Janeiro de 2002.

14 � A caução é de 5% do valor total da adjudicação.
15 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias.
16 � A adjudicação será feita à proposta considerada mais vanta-

josa para os interesses da C. M.L., atendendo aos seguintes critérios,
por ordem decrescente da sua importância:

Preços � 40%;
Qualidade técnica � 30%;
Prazo de entrega � 20%;
Prazo de garantia � 10%.

17 � A Câmara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de não
adjudicar a totalidade ou parte do fornecimento sem que daí advenha
qualquer direito de indemnização.

Publique-se em Diário da República, JOCE, Boletim Municipal,
e em dois Jornais Diários.

Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da República
em 19 de Novembro de 2001.

Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. em 19 de Novembro de 2001.

Este anúncio foi enviado para o Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 19 de Novembro de 2001.
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Este anúncio foi recebido no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 19 de Novembro de 2001.

14 de Novembro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
4-1-8042

Anúncio n.º 81/CPI/DCCA/DAG/2001

Concurso Público Internacional para a «Aquisição de
7000 Contentores de 240 litros de capacidade em
polietileno verdes» (Proc.º n.º 81/CPI/2001).

1 � Concurso Público Internacional nos termos do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa, Direcção Municipal Infra-estruturas e Sanea-
mento � Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, sito
na Rua da Boavista, n.º 9, 1200-066 Lisboa. Telefones � 213 462
173/4 Fax � 21 342 42 70.

2 � O concurso tem por objecto a aquisição de contentores, com
a Divisão 25 � Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas, Grupo
25.2 � Artigos de Matérias Plásticas, Classe 25.22 � Embalagens
de Matérias Plásticas e Subclasse � 25.22.13 � Caixas, caixotes,
engradados e Artigos semelhantes, de matérias plásticas; relativa à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refe-
re o regulamento (CEE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho
de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

3 � A entrega dos bens será efectuada no Departamento de Hi-
giene Urbana e Resíduos Sólidos � Núcleo de Armazéns � Estra-
da de Marvila, n.º 59, 1900 Lisboa.

Telefones: 21 81 23 154; 21 81 23 750.
Os contentores deverão ficar parqueados nas instalações da em-

presa adjudicada e serão entregues parcelarmente, em número não
inferior a 1000 unidades, de acordo com as necessidades da C.M.L.

4 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ou
condicionadas.

5 � Podem concorrer as entidades que não reúnam nenhum dos
impedimentos constantes no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho. Os concorrentes deverão ainda possuir as habilita-
ções profissionais, capacidade financeira e capacidade técnica para
poderem prestar o respectivo fornecimento, conforme os artigos 34.º
a 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento, exigir a apre-
sentação de documentos comprovativos das declarações prestadas
pelos concorrentes.

6 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação, desde que todas elas satisfaçam as eventuais disposições le-
gais relativas ao exercício da actividade.

A constituição jurídica dos agrupamentos de empresas não é exi-
gida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão
responsáveis perante a C.M.L. pela manutenção da sua proposta com
as legais consequências.

No caso de a adjudicação ser efectuada a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato numa única entidade ou em consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária.

7 � O processo de Concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados, na Divisão de Concursos Compras e Armazéns,
na sala de recepção de propostas sita no Centro de Documentação
do Edifício Municipal do Campo Grande, 25 � 1.º B � 1749-099
Lisboa, todos os dias úteis das 9 às 16 horas.

8 � Pode ainda ser adquirido e ou consultado no Departamento
de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos � Gabinete de Gestão Finan-
ceira, Rua da Boavista, n.º 9 1200-066 Lisboa. Os esclarecimentos
técnicos serão prestados pelo DHURS/DHLU.

9 � O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
pedidos por escrito ao Departamento de Higiene Urbana e Resídu-
os Sólidos � Gabinete de Gestão Financeira, Rua da Boavista, n.º 9,
1200-066 Lisboa, desde que solicitados até oito dias antes do ter-
mo do prazo para entrega das propostas.

O custo do processo é de 1700$ (euros 8,48) incluindo IVA,
podendo o pagamento ser efectuado em cheque ou dinheiro.

10 � a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção no DMAGGRH � De-
partamento de Administração Geral � Divisão de Concursos, Com-
pras e Armazéns, na sala de recepção de propostas sita no Centro
de Documentação do Edifício Municipal do Campo Grande n.º 25 �

1.º piso (entrada pela porta principal) 1749-099 Lisboa, todos os dias
úteis, das 9 às 16 horas, em invólucro opaco, fechado e lacrado.

b) Data limite de entrega das propostas � até às 16 horas do dia
15 de Janeiro de 2002.

11 � As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser redigidos em português. Os documentos que não estiverem
redigidos em língua portuguesa, deverão ser acompanhados de tra-
dução legalizada em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

12 � O acto público do concurso terá lugar no n.º 10 a partir das
10 horas do dia 16 de Janeiro de 2002, podendo intervir no acto
público do concurso, representantes dos concorrentes devidamente
mandatados para o efeito.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa para os
interesses da Câmara Municipal de Lisboa, atendendo aos seguin-
tes critérios, por ordem decrescente da sua importância:

Preços � 40%;
Qualidade técnica � 30%;
Prazo de entrega � 20%;
Prazo de garantia � 10%.

14 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias. O prazo
de validade das propostas considera-se prorrogado se os concorren-
tes nada requererem em contrário.

15 � A Câmara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de não
adjudicar a totalidade ou parte do fornecimento sem que daí advenha
qualquer direito de indemnização.

16 � O valor da caução é de 5% do valor total da adjudicação.
Publique-se em Diário da República, Boletim Municipal, 2 Jor-

nais Diários e JOCE.
Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da República

em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi recebido no Serviço de Publicações Oficiais da

Comunidade Europeia  em 19 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
4-1-8039

Anúncio n.º 82/CPI/DCCA/DAG/2001

Concurso Público Internacional para a «Aquisição de
7000 Contentores de 140 litros de capacidade em
polietileno verdes» (Proc.º n.º 82/CPI/2001).

1 � Concurso Público Internacional nos termos do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa, Direcção Municipal Infra-estruturas e Sanea-
mento � Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, sito
na Rua da Boavista, n.º 9, 1200-066 Lisboa. Telefones � 213 462
173/4 Fax � 21 342 42 70.

2 � O concurso tem por objecto a aquisição de contentores, com
a Divisão 25 � Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas, Grupo
25.2 � Artigos de Matérias Plásticas, Classe 25.22 � Embalagens
de Matérias Plásticas e Subclasse 25.22.13 � Caixas, Caixotes,
engradados e Artigos semelhantes, de matérias plásticas; relativa à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refe-
re o regulamento (CEE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho
de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

3 � A entrega dos bens será efectuada no Departamento de Hi-
giene Urbana e Resíduos Sólidos � Núcleo de Armazéns � Estra-
da de Marvila, n.º 59 � 1900 � Lisboa.

Telefones: 21 81 23 154; 21 81 23 750.
Os contentores deverão ficar parqueados nas instalações da em-

presa adjudicada e serão entregues parcelarmente, em número não
inferior a 1000 unidades, de acordo com as necessidades da C.M.L.

4 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ou
condicionadas.

5 � Podem concorrer as entidades que não reúnam nenhum dos
impedimentos constantes no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho. Os concorrentes deverão ainda possuir as habilita-
ções profissionais, capacidade financeira e capacidade técnica para
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poderem prestar o respectivo fornecimento, conforme artigos 34.º a
36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento, exigir a apre-
sentação de documentos comprovativos das declarações prestadas
pelos concorrentes.

6 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação, desde que todas elas satisfaçam as eventuais disposições le-
gais relativas ao exercício da actividade.

A constituição jurídica dos agrupamentos de empresas não é exi-
gida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão
responsáveis perante a C.M.L. pela manutenção da sua proposta com
as legais consequências.

No caso de a adjudicação ser efectuada a um agrupamento de
empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato numa única entidade ou em consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária.

7 � O processo de Concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados, na Divisão de Concursos Compras e Armazéns,
na sala de recepção de propostas sita no Centro de Documentação
do Edifício Municipal do Campo Grande, 25 � 1.º B � 1749-099
Lisboa, todos os dias úteis das 9 às 16 horas.

8 � Pode ainda ser adquirido e ou consultado no Departamento
de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos � Gabinete de Gestão Finan-
ceira, Rua da Boavista, n.º 9 1200-066 Lisboa. Os esclarecimentos
técnicos serão prestados pelo DHURS/DHLU.

9 � O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
pedidos por escrito ao Departamento de Higiene Urbana e Resídu-
os Sólidos � Gabinete de Gestão Financeira, Rua da Boavista, n.º 9,
1200-066 Lisboa, desde que solicitados até oito dias antes do ter-
mo do prazo para entrega das propostas.

O custo do processo é de 1700$ (euros 8,48) incluindo IVA,
podendo o pagamento ser efectuado em cheque ou dinheiro.

10 � a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção no Departamento de
Administração Geral � Divisão de Concursos, Compras e Arma-
zéns, na sala de recepção de propostas sita no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal do Campo Grande n.º 25 � 1.º piso
(entrada pela porta principal) 1749-099 Lisboa, todos os dias úteis,
das 9 às 16 horas, em invólucro opaco, fechado e lacrado.

b) Data limite de entrega das propostas � até às 16 horas do dia
15 de Janeiro de 2002.

11 � As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser redigidos em português. Os documentos que não estiverem
redigidos em língua portuguesa, deverão ser acompanhados de tra-
dução legalizada em relação à qual o concorrente declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

12 � O acto público do concurso terá lugar na morada indicada
no n.º 10 a partir das 10 horas do dia 16 de Janeiro de 2002, po-
dendo intervir no acto público do concurso, representantes dos con-
correntes devidamente mandatados para o efeito.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa para os
interesses da Câmara Municipal de Lisboa, atendendo aos seguin-
tes critérios, por ordem decrescente da sua importância:

Preços � 40%;
Qualidade técnica � 30%;
Prazo de entrega � 20%;
Prazo de garantia � 10%.

14 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias. O prazo
de validade das propostas considera-se prorrogado se os concorren-
tes nada requererem em contrário.

15 � A Câmara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de não
adjudicar a totalidade ou parte do fornecimento sem que daí advenha
qualquer direito de indemnização.

16 � O valor da caução é de 5% do valor total da adjudicação.
Publique-se em Diário da República, Boletim Municipal, 2 Jor-

nais Diários e JOCE.
Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da República

em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias em 19 de Novembro de 2001.
Este anúncio foi recebido no Serviço de Publicações Oficiais da

Comunidade Europeia  em 19 de Novembro de 2001.

13 de Novembro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
4-1-8041

Anúncio n.º 88/CP/DCCA/DAG/2001

Concurso Público Internacional para a «Produção Grá-
fica e Fornecimento do Jornal Lisboa Desporto»
(Proc.º n.º 88/CPI/2001).

1 � Concurso público internacional promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa � Direcção Municipal de Cultura Desporto e
Turismo � Departamento de Desporto � sito na Rua Cais do Gás
(junto ao Cais do Sodré), 1200 Lisboa.

Telefone � 21 322 15 00 � Fax � 21 346 24 28.
2 � Concurso público internacional nos termos do Decreto-Lei

n.º 197/99, de 8 de Junho.
3 � Objecto do concurso público (internacional):

a) O concurso tem como objecto a contratação da Produção
Gráfica e Fornecimento do Jornal Lisboa Desporto (cate-
goria 15, n.º referência CCP 88442) (categoria 22.13 e sub-
categoria 22.13.10, da Classificação Estatística de Produ-
tos a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezem-
bro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no JOCE;

b) Quantidades a contratar:

N.º de Edições 12;
Periodicidade mensal;
N.º de exemplares � 120 000;
N.º de páginas � 16;

c) Quantidades Suplementares, reservando-se o direito a Câ-
mara Municipal de Lisboa � Departamento de Desporto, de
as contratar, após conclusão do 1.º contacto, nos termos da
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 6 de Junho:

N.º Edições � 10;
N.º Exemplares � 120 000;
N.º Páginas � 16;
Periodicidade mensal;

d) Não são admitidas propostas relativas a parte do objecto do
concurso;

e) O contrato visa a produção gráfica e fornecimento do jor-
nal Lisboa Desporto;

f) Não são permitidas alterações de cláusulas do Caderno de
Encargos, bem como de propostas variantes;

g) Os concorrentes deverão apresentar lista de trabalhos idên-
ticos, bem como as entidades abonatórias, de acordo com
o exigido no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

4 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos, podem
ser consultados, no Centro de Documentação do Edifício Munici-
pal � Campo Grande, n.º 25 � 1.º F (entrada pela porta principal)
1749-099 Lisboa, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas.

b) Pode ainda ser adquirido e ou consultado no Departamento de
Desporto � Rua do Cais do Gás (junto ao Cais do Sodré), 1249-
-145 � Lisboa, durante as horas de expediente.

c) O custo do processo é de 1350$/€ 6,73 com IVA incluído.
5 � a) Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem

que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposi-
ções legais ao exercício da actividade.

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão respon-
sáveis perante a CML pela manutenção da sua proposta, com as
legais consequências.

c) No caso de a adjudicação do fornecimento ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo.

6 � A entidade que preside ao concurso é a Câmara Municipal
de Lisboa, representada pelo Chefe de Divisão de Concursos, Com-
pras e Armazéns, a quem deverão ser apresentadas por escrito, den-
tro do primeiro terço do prazo fixado para a entrega das propostas,
as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas
surgidas na interpretação das peças patenteadas.

7 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 16 de Janeiro de 2002.

b) A sua entrega far-se-á no Centro de Documentação do Edifí-
cio Municipal � Campo Grande, n.º 25 � 1.º F (entrada pela por-
ta principal) � 1749-099 Lisboa, das 9 às 16 horas.
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c) Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porventura se veri-
fiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação, na hipótese
da entrega dos documentos ocorrer já depois de decorrido o prazo
de entrega das propostas.

8 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa ou,
quando o não sejam, serão acompanhadas de tradução legalizada em
relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais. As propos-
tas não incluirão o IVA.

9 � Poderão intervir no acto público do concurso, representan-
tes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.

10 � O acto público do concurso terá lugar na sala de concur-
sos da DCCA, Campo Grande n.º 25 � 1.º F, em Lisboa (entrada
pela porta principal) a partir das 10 horas do dia 17 de Janeiro de
2002.

11 � A adjudicação é feita segundo o seguinte critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores, por ordem decrescente da sua importância: unicamente o
do mais baixo preço.

12 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias, contados
a partir da data do acto público.

13 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro de 1994, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

14 � Em 19 de Novembro de 2001 foi enviado o presente anún-
cio para publicação no Diário da República.

Em 19 de Novembro de 2001 o presente anúncio foi recebido na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para publicação no Diá-
rio da República.

Em 19 de Novembro de 2001 foi enviado o presente anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Em 19 de Novembro de 2001 foi recebido este anúncio no Ser-
viço de Publicações Oficiais da Comunidade Europeia.

Publique-se em Diário da República, no JOCE, em Boletim
Municipal e em dois Jornais Diários.

14 de Novembro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
4-1-8043

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Anúncio

Concurso público para a empreitada de Ecomuseu
da Serra da Lousã � requalificação no núcleo sede

1 � Entidade que adjudica a empreitada � Câmara Municipal da
Lousã, sita na Rua de João Santos, 3200 Lousã (telefone:
239990370; fax: 239990379).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, incluído no
orçamento da C. M. Lousã através da rubrica orçamental 05/090308.

3 � a) Local da execução � vila da Lousã.
b) Designação da empreitada de obra pública � Ecomuseu da

serra da Lousã, requalificação do Núcleo Sede.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos são de natu-

reza corrente em termos de execução de empreitadas do género,
englobando a totalidade da obra.

d) Características gerais da obra � demolições, betões, alvenari-
as, cobertura, revestimento de paredes, tectos, pavimentos, redes de
água, esgotos, electricidade, telefones, equipamento geral, carpinta-
rias, serralharias, diversos arranjos exteriores e ar condicionado.

A empreitada tem a seguinte classificação de acordo com o CPA
(Classificação Estatística dos Produtos por Actividade) secção F,
divisão 45, grupo 45.2, classe 45.21, categorias 45.21.1, subcatego-
ria 45.21.15.

e) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 160 000 000$
o que equivale a 798 076,64 €.

4 � O prazo de execução da obra será de 300 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na Secção de Taxas e Licenças
da Câmara Municipal da Lousã, Rua de João Santos, 3200-953
Lousã. Os pedidos de cópias das peças poderão ser feitos para o
Serviço acima mencionado, até 10 dias antes do fim do prazo para
apresentação das propostas, sendo as cópias entregues até oito dias
após a recepção do pedido.

b) O custo de cada conjunto daquelas cópias é de 40 000$, o que
equivale a 199,52 € com IVA incluído.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia contado a partir da data da
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues contra recibo na secretaria ge-
ral da C. M. Lousã, sita na Rua de João Santos, 3200-953 Lousã.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o
único responsável se a proposta chegar à morada referida depois de
esgotado o prazo para entrada das propostas, não podendo por isso
apresentar qualquer reclamação.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
serão redigidos em língua portuguesa, tendo se for o caso, em con-
sideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso, os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados, conforme
definido no programa de concurso.

b) O acto público terá lugar pelas 15 horas do primeiro dia útil
seguinte à data indicada para entrega das propostas, na sala de reu-
niões dos Paços do Município da Lousã, perante uma comissão
designada para o efeito.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total da adju-
dicação, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

9 � 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.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreitei-
ro de obras públicas e que manifestem a intenção de se associarem,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI � Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particula-
res e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:

Da 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) da classe cor-
respondente à respectiva proposta;

Das 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria,
das 1.ª, 5.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, da 1.ª
subcategoria da 6.ª categoria, correspondente cada uma ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam.

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta
dos documentos referidos no n.º 15 do programa de concurso.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será efectuada com base nos seguintes indicadores:

i) Capacidade económica-financeira: os indicadores constan-
tes da Portaria n.º 608/2001, de 20 de Junho, calculado para
o exercício do ano de 2000 devendo, no mínimo, garantir
cumulativamente os valores dos quartis inferiores verifica-
dos no ano de 1999:

Indicadores (ano de 2000) Limites (ano de 1999)

Liquidez reduzida (%) ..............................
Autonomia financeira (%) ........................ Quartil inferior
Grau de cobertura do imobilizado (%) ....

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração de
pelo menos uma obra pública e de idêntica natureza da obra
posta a concurso, ou de um edifício que englobe idêntico
conjunto de especialidades, iniciadas ou executadas nos
últimos três anos; o montante da obra referida deverá ser
superior a € 389 062,35 (78 000 000$) e deve ser acom-
panhado de certificados de boa execução ou de adjudica-
ção passados pelos donos de obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
da data do acto público do concurso, considerando-se prorrogados
por mais 44 dias, caso os concorrentes nada expressem em contrá-
rio.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas para adju-
dicação da empreitada são os estabelecidos no artigo 105.º do
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Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo à ponderação dos
seguintes factores:

13.1 � Preço � com peso de 60%.
13.2 � Prazo de execução � com peso de 40%.
14 � Não são admitidas propostas condicionadas ou variantes ao

projecto, com excepção no prazo de execução.
15 � O concurso e todos os demais trâmites da empreitada de-

correrão de acordo com o estabelecido no programa de concurso e
no caderno de encargos que se encontram integrados nos documen-
tos contratuais do presente procedimento, sendo no entanto, obser-
vadas todas as disposições imperativas do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, que prevalecerão, em qualquer caso, sobre todas as
demais regras.

16 � Data de envio do anúncio para publicação � o anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República em 5 de Novem-
bro de 2001.

17 � Data da publicação no Diário da República � [...] Novem-
bro de 2001.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 5-1-34 599

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Anúncio

Concurso público

[nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 Março]

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Munici-
pal de Monção, com endereço no Largo de Camões, 4950-444
Monção (telefone: 251649000; telefax: 251649010).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Tangil, concelho de
Monção.

b) Designação da empreitada � construção do pavilhão despor-
tivo da E. B. 2,3 de Tangil.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � construção de um pavilhão desportivo em estrutura de be-
tão armado e cobertura metálica, incluindo todas as infra-estruturas
e arranjos exteriores.

CPV: 45211514-5.
Preço base do concurso � 84 000 000$, € 418 990,23 c/exclu-

são do IVA.
4 � Prazo de execução da obra � 330 dias.
5 � a) O processo do concurso e os documentos complementa-

res podem ser examinados na secretaria dos Serviços de Obras da
Câmara Municipal de Monção, com endereço no Largo de Camões,
4950-444 Monção, desde a publicação deste anúncio, até ao termo
do prazo fixado para a entrega das propostas, nos dias normais de
expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e
30 minutos às 16 horas e 15 minutos. Podem ser solicitadas cópias
do processo de concurso, até ao 10.º dia anterior ao prazo fixado
para a apresentação das propostas.

b) O processo de concurso será fornecido mediante requerimento
e o pagamento de 80 000$ (€ 399,04) mais IVA, em dinheiro ou
em cheque à ordem da Câmara Municipal de Monção.

6 � a) As propostas, documentadas, deverão dar entrada até às
16 horas e 15 minutos do 35.º dia posterior à data de publicação do
anúncio no Diário da República.

b) Na secretaria dos Serviços de Obras da Câmara Municipal de
Monção, Largo de Camões, 4950-444 Monção.

c) Redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso os concor-

rentes e as pessoas por si credenciadas.
b) Que se realizará no primeiro dia útil após a data limite de en-

trega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do
Município.

8 � A caução de garantia do contrato será de 5% do valor da
adjudicação.

9 � O tipo de empreitada é por preço global e as modalidades
essenciais de financiamento e de pagamento são as referidas no n.º 4
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � A modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empresas a que, eventualmente, venha a ser
adjudicada a empreitada será a de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo este consórcio de estar constituído

aquando da celebração do contrato. Todas as empresas integrantes
do consórcio ficam obrigadas a apresentar individualmente, todos os
documentos de habitação dos concorrentes.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições míni-
mas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preen-
cher, designadamente:

a) Comprovativo de serem titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas com as seguintes au-
torizações: 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor global da proposta, e das 3.ª, 5.ª e 12.ª
subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª subcategoria da 3.ª cate-
goria e 1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria que
deverão ser de classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados respeitante a cada subcategoria;

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, e satisfazer o estipulado no artigo 54.º do
mesmo diploma;

c) Condições mínimas de carácter económico-financeiro e téc-
nico:

c1) Relativamente à capacidade financeira e económica,
os concorrentes deverão apresentar ainda as declara-
ções anuais de rendimentos relativas aos anos de
1997, 1998 e 1999, de modo a comprovar que pos-
suem os valores mínimos exigidos na Portaria
n.º 608/2001, de 20 de Junho, ao abrigo da alínea d)
do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2
de Março;

c2) Comprovativo da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de va-
lor não inferior a 40% de 84 000 000$.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo aos seguintes critérios, com os factores indi-
cados:

Preço � 50%;
Valia técnica da proposta � 50%.

14 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto base.
15 � (Não aplicável.)
16 � Anúncio enviado para publicação no Diário da República,

3.ª série em [...]
17 � Anúncio recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda

para publicação em [...]

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Emí-
lio Pedreira Moreira. 06-1-032 693

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Anúncio

Concurso público para a obra de construção
do Cemitério de Caniço � 1.ª fase, Santa Cruz

1 � A entidade que põe a obra em concurso é a Câmara Muni-
cipal de Santa Cruz, sita na Praça do Dr. João Abel de Freitas, 9100
Santa Cruz (telefone: 091520100; fax: 091524062).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia do Caniço, concelho de
Santa Cruz.

b) Designação da empreitada � a empreitada é designada por
construção do construção do cemitério da freguesia do Caniço e
inclui os trabalhos de escavação, movimentação de terras, constru-
ção de muros de suporte, pavimentação de acessos interiores, rede
de abastecimento de água interna e rede de drenagem, sendo classi-
ficada na Classificação Estatística por Actividades (CPA), a que se
refere o Regulamento (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com a categoria 45.11.12 e sub-
categoria 45.11.24; categoria 45.25.3 e subcategoria 45.25.31 e
45.25.32; categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.11 e 45.23.12; ca-
tegoria 45.33.2 e subcategoria 45.33.20.
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c) Preço base do concurso � 208 036 710$, com exclusão do IVA.
4 �Prazo máximo de execução da empreitada � o prazo máxi-

mo de realização da obra é até 250 dias seguidos (incluindo sába-
dos, domingos e feriados), nas condições previstas no caderno de
encargos.

5 � a) Consulta do processo � o processo de concurso e do-
cumentos complementares, podem ser examinados na Câmara Mu-
nicipal de Santa Cruz, Departamento de Administração Geral, da
Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente.

b) Os pedidos de cópias do processo poderão ser efectuados no
Departamento acima indicado, até 15 dias antes do fim do prazo para
apresentação das propostas, a partir da data da publicação deste
anúncio.

c) O custo de cada conjunto daquelas cópias será efectuado me-
diante o pagamento de 250 000$, acrescentado do IVA, no prazo de
cinco dias a partir da data da recepção do pedido escrito.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � as propostas
devem dar entrada, no Departamento de Administração Geral, até às
17 horas do 31.º dia consecutivo, contado a partir do dia seguinte à
data da publicação do presente anúncio, no Jornal Oficial da Re-
gião Autónoma da Madeira (nos termos do n.º 4 do artigo 4.º do
DLR n.º 11/2001/M, de 10 de Maio).

b) Endereço � as propostas deverão ser entregues ou enviadas
para a Câmara Municipal de Santa Cruz, Departamento de Admi-
nistração Geral, sita na Praça do Dr. João Abel de Freitas, 9100
Santa Cruz. Se o envio da proposta for feita pelo correio, o concor-
rente será o único responsável se a mesma chegar à morada referida
depois do prazo para entrega das propostas, não podendo por isso
apresentar qualquer reclamação.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidos em língua portuguesa nos termos do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes, nos termos do programa de concurso.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso, terá lugar na
sala de sessões da Câmara Municipal de Santa Cruz, e realizar-se-
-á, no primeiro dia útil após a data indicada para entrega das pro-
postas, pelas 17 horas.

8 � Cauções e garantias � será exigida, aquando da elaboração
do contrato de adjudicação da empreitada, caução de 5% do preço
total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada, modalidade de pagamento e financia-
mento � a empreitada é por série de preços, sendo os pagamentos
efectuados de acordo com o definido nos artigos 202.º e seguintes
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O presente contrato é fi-
nanciado através do POPRAM III/orçamento camarário.

10 � Modalidade jurídica de associação � ao concurso poderão
apresentar-se agrupamentos de empreiteiros, sem que entre eles exista
qualquer modalidade de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento possuam condições legais adequadas ao exercício da
actividade de empreiteiro de obras públicas, nomeadamente que res-
peitem o disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março. No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de em-
presas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da celebração do
contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empre-
sas (ACE).

11 � Serão admitidos os concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI) que contenha as seguintes autorizações:

a) Das 1.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da sua proposta e 2.ª e 9.ª subca-
tegorias da 6.ª categoria, correspondente ao valor dos tra-
balhos especializados que lhes respeitam, consoante a par-
te que a cada um desses trabalhos cabe na sua proposta e
que será indicada em documento anexo àquele, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

b) No caso da alínea anterior, terão de ser anexadas à propos-
ta as declarações de compromisso subscritas pelo concor-
rente por cada um dos subempreiteiros, das quais conste o
nome deste, seu endereço, a titularidade do certificado con-
tendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim,
o valor dos trabalhos a que respeitam;

c) Os não detentores do Certificado de Classificação de Em-
preiteiros de Obras Públicas que apresentem o certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
pelo prazo de 66 dias, nas condições previstas no artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas � o critério de apre-
ciação das propostas para a adjudicação da empreitada será feita à
proposta globalmente mais vantajosa, a qual se regerá através da
análise dos factores de apreciação e respectiva ponderação a seguir
indicados:

1.º Preço � 60%;
2.º Prazo de execução � 40%.

14 � Admissão de variantes � não são admitidas variantes ao
projecto.

15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e Diário da República,
3.ª série, no dia 15 de Novembro de 2001.

16 � Data de recepção deste anúncio para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e na Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, S. A. � 19 de Novembro de 2001.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José
Savino dos Santos Correia. 10-1-114 283

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Anúncio

Concurso público para execução das infra-estruturas
nos loteamentos do Olival da Vinha, Zona B e Ban-
da Zil na Zona de Expansão de Alvalade Sado.

1 � Entidade adjudicatária � Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, Divisão de Obras Municipais e Equipamento, Praça do
Município, 7540-136 Santiago do Cacém (telefone: 269829424; fax:
269829496).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Alvalade do Sado.
b) Natureza dos trabalhos � execução das infra-estruturas dos

loteamentos do Olival da Vinha, Zona B e Banda Zil na zona de
expansão, constando dos seguintes trabalhos: movimento de terras,
rede de esgotos, rede de águas, pavimentação dos arruamentos e
arranjos exteriores. Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro de 1993: subcategorias 45.11.00.00,
45.21.41.10, 45.21.41.30, 45.21.41.40, 45.23.12.00.

O preço base do concurso é de 446 198,70 € (89 454 808$), não
incluindo IVA.

4 � Prazo de execução da obra � oito meses.
5 � a) Pedido de documentos � o processo do concurso poderá

ser examinado durante as horas normais de expediente na Divisão
de Obras Municipais e Equipamento, até ao dia e hora do acto pú-
blico do concurso.

As cópias dos elementos acima referidos poderão ser solicitados
à entidade adjudicante, por fax e levantados na morada indicada em
1, a partir de cinco dias úteis após a recepção do pedido.

b) Pagamento � o custo do processo do concurso é de 249,40 €
(50 000$) acrescido de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque passa-
do a favor da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

No caso de ser solicitado o envio do processo pelo correio o pa-
gamento do processo terá de ser efectuado previamente e os portes
de correio são cobrados com a entrega do processo.

6 � a) Data limite para apresentação das propostas � 38 dias
após a publicação no Diário da República, até às 16 horas.

b) Endereço � as propostas deverão dar entrada na Divisão de
Obras Municipais e Equipamento da Câmara Municipal de Santia-
go do Cacém, cujo endereço se indica no n.º 1, contra recibo ou
remetidas pelo correio sob registo e com aviso de recepção.

c) Língua � as propostas e demais documentos deverão ser redi-
gidos em língua portuguesa, devendo os documentos que as instru-
em quando não redigidos em português ser acompanhados de tra-
dução legalizada.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � podem intervir no acto público do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

b) Data e local do acto público do concurso � dia útil seguinte
à data limite da recepção das propostas pelas 10 horas no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Coincidindo a
data de abertura das propostas com o dia da reunião da Câmara
Municipal (quarta-feira), esse acto será adiado para o dia útil se-
guinte à mesma hora.
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8 � Cauções e garantias bancárias � não é exigida qualquer cau-
ção ou garantia na fase de apresentação de propostas.

9 � Tipo de empreitada � série de preços. Os pagamentos serão
feitos mensalmente de acordo com a programação financeira. O fi-
nanciamento tem como fonte o orçamento da Câmara Municipal e
Fundos Comunitários.

10 � Forma jurídica do agrupamento � poderão concorrer em-
presas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas que conte-
nha, no mínimo as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

b) Das 3.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e das clas-
ses correspondentes aos valores dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem;

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

d) Os concorrentes que não verifiquem cumulativamente os
parâmetros seguidamente descritos serão excluídos:

i) Classificação mínima de 3 numa escala de 1 a 5, na
capacidade técnica e na capacidade financeira e eco-
nómica;

ii) A lista de obras semelhantes [de acordo com a
alínea n) do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março), inclua pelo menos uma obra pública, do
mesmo tipo da obra posta a concurso, de valor igual
ou superior a 40% do preço base de concurso;

d1) Para avaliação da capacidade técnica e capacidade finan-
ceira e económica são considerados os documentos solici-
tados no n.º 13.1 do programa de concurso (documentos de
habilitação dos concorrentes previstos no artigo 69.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e último balanço,
demonstração de resultados, organigrama da empresa e cur-
rículo do responsável pela orientação da obra);

d2) A capacidade técnica será avaliada pela ponderação dos
factores indicados no n.º 19.4 do programa de concurso;

d3) A capacidade financeira e económica é avaliada pela pon-
deração dos factores indicados no n.º 19.3 do programa de
concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade da
proposta é de 66 dias a contar da data indicada no n.º 7, alínea b).

13 � Critério de adjudicação � a adjudicação será efectuada à
proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguin-
tes factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação:

i) Preço � 70%;
ii) Valor técnico da proposta � 15%;

iii) Demonstração da viabilidade do cumprimento do prazo �
15%.

14 � Variantes ao projecto � não são admitidas variantes de
projecto.

15 � Data de envio do anúncio para o Diário da República �
15 de Novembro de 2001.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

15 de Novembro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, José
Joaquim C. Baguinho. 10-1-114 286

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de recuperação
e remodelação dos Paços do Município de Seia

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Seia, Largo do
Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia (telefone: 238310230; fax:
238310244).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � cidade de Seia.
b) Designação da empreitada � empreitada de recuperação e re-

modelação dos Paços do Município de Seia.
c) É objecto desta empreitada a recuperação e remodelação do

edifício dos Paços do Município.
Dos trabalhos constam a montagem de estaleiro; demolições e

escavações; obra de betão; alvenarias; revestimentos de pavimentos e
rodapés; revestimentos de paredes; tectos; coberturas; carpintarias;
serralharia; rede de abastecimento de água e pluviais; rede de esgotos
domésticos; equipamento sanitário e de bar; diversos; rede de gás;
instalações eléctricas; telefónicas e segurança contra incêndios.

d) Preço base do concurso � o preço base do concurso, excluí-
do o IVA, é de 247 891 914$.

4 � Prazo de execução � 365 dias a contar da data da consig-
nação, incluindo sábados, domingos e feriados nacionais.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
encontram-se patentes nesta Câmara, na Divisão Administrativa e
Financeira, Largo do Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia, onde pode
ser examinado, todos os dias úteis, durante as horas normais de
expediente.

b) Os interessados poderão obter cópias do processo do concurso
e documentos complementares desde que solicitadas por escrito até
seis dias antes do termo do prazo para entrega de propostas.

c) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados, me-
diante o pagamento da importância de 100 000$, acrescido de IVA
à taxa legal.

6 � a) As propostas e documentos, redigidos em língua portugue-
sa, deverão ser apresentados na morada indicada no n.º 1, até às 17
horas do 35.º dia (seguidos), contados a partir do dia seguinte ao
da publicação no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues nas Divisões
Administrativa Geral e Financeira desta autarquia, Largo do Dr.
Borges Pires, 6270-494, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção para a mesma morada.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será
o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não
podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos
documentos se verificar já depois de ter terminado o prazo referido
na alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como todos os documentos que as acompanham, tendo em conside-
ração, se for o caso, o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes de
cada concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar na morada indicada no
n.º 1, e realizar-se-á pelas 10 horas e 30 minutos, da terça-feira se-
guinte à do término do prazo para apresentação das propostas.

8 � a) Não é exigida a prestação de caução provisória na fase de
apresentação da proposta.

b) O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução de valor correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b)
do artigo 8.º e do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, com redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

A modalidade de pagamento será através de autos de medição em
função dos trabalhos executados.

10 � Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa entidade
ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato, observando-se no entanto
que uma das empresas deverá ter obrigatoriamente alvará da classe
correspondente ao valor total da empreitada.

11:

1) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, com as seguintes autorizações:

a) 6.ª; 7.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; e 15.ª  subcate-
gorias da 1.ª categoria e da classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem;

b) 1.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª e 11.ª subcategoria da 5.ª
categoria e da classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem;

2) São condições mínimas de qualificação a verificação da
aptidão económica, financeira e técnica dos concorrentes,
análise a executar de acordo com o designado no progra-
ma de concurso.
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12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
a partir da data do acto público do concurso, prorrogável por 44 dias,
por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, atenden-
do aos seguintes critérios, critérios estes serão avaliados de acordo
com o estabelecido no programa de concurso:

a) Garantia de boa e atempada execução da obra � 30%;
b) Qualidade técnica da proposta � 30%:
c) Preço � 20%:
d) Prazo � 20%.

14 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.
15 � Este aviso será enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 13 de Novembro de 2001.

13 de Novembro de 2001 � O Presidente da Câmara, Eduardo
Mendes Brito. 10-1-114 290

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso

Concurso público � empreitada de construção de mo-
radias unifamiliares e edifícios destinados à habita-
ção social e comércio e respectivas infra-estruturas.

Pedido de prorrogação de prazo para entrega das propostas

Nos termos do n.º 2 do artigo 81.º e n.º 2 do artigo 83.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, serve o presente aviso para dar
conhecimento aos interessados que foi prorrogado o prazo em oito
dias para entrega das propostas no âmbito do concurso em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 10-1-114 300

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso

Concurso público internacional para a concepção e
construção das Piscinas Municipais de Vila Real de
Santo António.

Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação de
Câmara de 30 de Outubro de 2001 foi prorrogado o prazo para
entrega de propostas.

Em conformidade foi alterada a alínea a) do n.º 6 do anúncio de
concurso que passa a ter a seguinte redacção:

6 � a) As propostas têm como data limite para a sua apresenta-
ção o dia 17 de Dezembro de 2001, até às 16 horas.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Maria Farinha Murta. 10-1-114 305

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DO ALTO PAIVA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de re-
modelação do edifício do infantário de Vila Nova de
Paiva.

(artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

Torna-se público que se encontra aberto concurso público para a
adjudicação da empreitada de remodelação do edifício do infantá-
rio de Vila Nova de Paiva, nas condições do presente anúncio:

1 � Entidade adjudicante � Associação de Solidariedade Social
do Alto Paiva, 3650 Vila Nova de Paiva (telefone: 232604209; fax:
232604209).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Pedralva, Vila Nova de Paiva.
b) Designação da empreitada � remodelação do edifício do infan-

tário de Vila Nova de Paiva.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada inclui tra-

balhos de estaleiro no valor de 8 230,17 € (1 650 000$), demo-
lições no valor de 14 673,18 € (2 941 708$), movimento de ter-
ras no valor de 286,95 € (57 528$), betão armado no valor de
11 687,03 € (2 343 040$), alvenarias no valor de 6 823,43 €
(1 367 974$), coberturas no valor de 14 438,23 € (2 894 605), isola-
mentos e impermeabilizações no valor de 19 636,74 € (3 936 812$),
revestimentos no valor de 83 092,83 € (16 658 617$), cantarias e
guarnecimentos de vãos no valor de 4 695,75 € (941 413$), serra-
lharias no valor de 28 912,45 € (5 796 425$), carpintarias no va-
lor de 34 629,36 € (6 942 563$), equipamento diverso e sanitário
no valor de 18 696,82 € (3 748 375$), pinturas no valor de
12 811,23 € (2 568 422$), rede de água quente e fria no valor de
5 136,12 € (1 029 700$), rede de esgotos no valor de 2 394,23 €
(480 800$), rede de águas pluviais no valor de 1 720,85 €

(345 000$), instalação eléctrica no valor de 50 300,75 € (10 084 395$),
instalações telefónicas no valor de 473,86 € (95 000$), rede de gás
no valor de 2 020,13 € (405 000$), diversos e arranjos exteriores
no valor de 27 406,58 € (5 494 525$), equipamento do sistema de
aquecimento no valor de 17 697,30 € (3 547 990$) e equipamento
da cozinha e copa no valor de 21 178,96 € (4 246 000$).

d) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 394 980,26 €,
a que corresponde em escudos 79 186 432$.

4 � Prazo de execução � a propor pelos concorrentes até ao
máximo de 12 meses.

5 � a) Consulta do processo � o processo de concurso e do-
cumentos complementares encontram-se patentes na Divisão Técni-
ca de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Vila Nova de
Paiva (telefone: 232609900; fax: 232609909) onde poderão ser con-
sultados todos os dias úteis durante as horas normais de expediente.

b) Custo do processo � desde que solicitadas dentro dos dois
primeiros terços do prazo para apresentação das propostas, os inte-
ressados poderão obter cópias do processo de concurso, no prazo de
seis dias e mediante o pagamento prévio, por cheque à ordem da
Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva, da importância
de 249,40 € (50 000$) por processo completo ou 29,94 € (5000$)
pelas peças escritas, valores acrescidos de IVA à taxa de 17%.

6 � Entrega das propostas � as propostas redigidas em língua
portuguesa e dactilografadas, deverão dar entrada até às 12 horas do
dia 4 de Janeiro de 2002, na Divisão de Administração e Finanças
da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva.

7 � Abertura das propostas � o acto público do concurso decorre
perante a Comissão de Abertura do Concurso e terá lugar no Lar e
Centro Dia de Vila Nova de Paiva, em reunião a realizar pelas 15
horas do dia 4 de Janeiro de 2002, sendo autorizado a intervir no
mesmo os concorrentes ou seus representantes legais, devidamente
credenciados.

8 � Caução � será exigida aquando da celebração do contrato de
adjudicação da empreitada a caução de 5% do valor da adjudica-
ção e em todos os pagamentos será deduzida a percentagem de 5%
para reforço da mesma.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços no
que respeita ao modo de retribuição do empreiteiro e o seu paga-
mento será efectuado nos termos do disposto no artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo como fontes de finan-
ciamento o Centro Regional da Segurança Social do Centro/Minis-
tério do Trabalho e da Solidariedade.

10 � Grupo de concorrentes � podem concorrer à presente em-
preitada empresas associadas, sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no ar-
tigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso da ad-
judicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária ou em agrupamento complementar de empresas.

11 � Qualificação dos concorrentes � sem prejuízo do estipula-
do no n.º 15 do programa de concurso, os concorrentes deverão ser
possuidores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI contendo as seguintes autorizações:

a) Empreiteiro geral de edifícios e da classe correspondente ao
valor da proposta;

b) As 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da
1.ª categoria (edifícios), as 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª
categoria (vias de comunicação, obras de urbanização e
outras infra-estruturas), as 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª sub-
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categorias da 5.ª categoria (instalações eléctricas e mecâni-
cas) e as 1.ª, 2.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria (ou-
tros trabalhos) na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas será de 66 dias, contados a partir da data do acto público
do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � analisada a capacidade finan-
ceira, económica e técnica dos concorrentes, tendo em conta os ele-
mentos de referência solicitados no programa de concurso, bem como
nos elementos referidos no n.º 2 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, as propostas dos concorrentes considerados ap-
tos serão graduadas para efeito de adjudicação, tendo por referên-
cia o critérios da proposta economicamente mais vantajosa, através
da ponderação dos seguintes factores e subfactores:

a) Preço da proposta � 60%;
b) Valia técnica da proposta � 30%:

b1) Programa de trabalhos � 45%;
b2) Memória descritiva e justificativa � 25%;
b3) Lista de preços unitários � 20%;
b4) Plano de pagamentos � 10%;

c) Prazo de execução � 10%.

14 � Propostas variantes � serão aceites propostas condiciona-
das ou variantes ao projecto.

15 � Envio para publicação � este anúncio foi enviado para
publicação no Diário da República, 3.ª série, no dia 5 de Novem-
bro de 2001.

16 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. [...]

5 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Vogal, (Assinatura ilegível.) � O Tesoureiro, (Assinatura
ilegível.) � O Secretário, (Assinatura ilegível.) 5-2-23 707

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOMAR

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada de
novas instalações do Lar de São José � conclusão
do Lar de São José.

1 � Faz-se público que se encontra aberto concurso, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a exe-
cução da empreitada em epígrafe, a adjudicar pelo Centro de Assis-
tência Social de Tomar.

2 � Designação da empreitada � novas instalações do Lar de São
José � conclusão do Lar de São José.

3 � a) Local de execução � Carrascal, Tomar.
b) Natureza, extensão e características gerais da obra � a emprei-

tada consiste nos trabalhos de execução de revestimentos, pinturas,
cantarias, caixilharias, carpintarias, serralharias, isolamentos e imper-
meabilizações, equipamentos fixos, rede de águas e esgotos, insta-
lação de iluminação e rede de TV e telefones, rede de aquecimento,
instalação de elevadores e diversos.

c) Preço base � o preço base para a execução da obra é de
160 708 081$, cujo contra valor em euros é de 801 608,53 €.

4 � Prazo para a execução da obra � o prazo de execução da
obra será de 460 dias, contados a partir da data da consignação.

5 � Local onde pode ser examinado ou pedido o processo do
concurso e documentos complementares:

a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser examinados e adquiridos no Centro de Assistên-
cia Social de Tomar, Largo do Pelourinho, 2300 Tomar,
entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas, até
ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresenta-
ção das propostas;

b) As cópias do processo do concurso serão fornecidas, pelo
montante global de 80 000$, acrescido de IVA, apenas se
aceitando a venda do processo completo, mediante paga-
mento no acto da entrega ou por envio à cobrança.

6 � Data limite da entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às
17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte da data
de publicação deste anúncio;

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas para o Cen-
tro de Assistência Social de Tomar, Largo do Pelourinho,
2300 Tomar;

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em lín-
gua portuguesa.

7 � Acto público do concurso:

a) São autorizados a intervir no acto público do concurso, os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas;

b) Esse acto terá lugar no primeiro dia útil a seguir à data li-
mite para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Centro
de Assistência Social de Tomar, Largo do Pelourinho, 2300
Tomar.

8 � Caução � a caução a exigir para garantir o contrato, será de
5% do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a emprei-
tada é por preço global, sendo o pagamento realizado em situações
mensais, conforme medição dos trabalhos realizados.

10 � Forma jurídica de agrupamento de empresas � no caso de
a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas asso-
ciar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, observando no entanto que uma das empresas deverá ter,
obrigatoriamente, alvará da classe correspondente ao valor global da
proposta.

11 � Admissão de concorrentes:
11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros 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 re-
lativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados no n.º 15.1 e n.º 15.3 deste
programa de concurso.

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do n.º 11.1 deve conter:

a) A 5.ª subcategoria da 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 da obra se enquadra;

b) As 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª
categoria, e as 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª da 5.ª categoria,
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-
peitem, caso o concorrente não recorra à faculdade confe-
rida no n.º 6.3 do programa de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � o prazo de validade da
proposta será de 66 dias, a partir da data da sua abertura.

13 � Qualificação dos concorrentes e critérios de adjudicação:
13.1 � Avaliação da capacidade financeira, económica e técnica

dos concorrentes � os concorrentes deverão comprovar a sua capa-
cidade financeira, económica e técnica, nos termos dos artigos 67.º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.1.1 � A fixação de critérios de avaliação da capacidade finan-
ceira e económica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso deverá ser feita com base no quadro de referência cons-
tante da portaria em vigor publicada ao abrigo do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os
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valores do quartil inferior previsto nessa portaria, os quais se indi-
cam no quadro seguinte:

Valores
Indicadores Fórmula de cálculo mínimos

(percentagem)

Liquidez geral ............ (Existências + disponibili- 101.82
dades + dívidas de ter-
ceiros a curto prazo)/pas-
sivo a curto prazo.

Autonomia financeira Capitais próprios/activo lí- 009.61
quido total.

Grau de cobertura do Capitais permanentes/imo- 112.21
imobilizado. bilizado líquido.

13.1.2 � Capacidade técnica � na avaliação da capacidade téc-
nica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso,
deverão ser adoptados os seguintes critérios:

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 uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

13.2 � Critérios de adjudicação e análise de propostas � os con-
correntes aptos passam à fase seguinte em condições de igualdade,
sendo então analisadas as propostas. A adjudicação será efectuada
à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do ar-
tigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos
seguintes factores de apreciação das propostas, por ordem decrescen-
te de importância:

a) Preço;
b) Valia técnica da proposta.

13.2.1 � Ponderação dos factores � no sentido de fazer intervir
estes factores na classificação final dos concorrentes, será atribuída
aos mesmos, a seguinte pontuação:

a) Preço � 60%;
b) Valia técnica da proposta � 40%.

13.2.2 � Formulação da ponderação dos factores:

a) Preço � à proposta de mais baixo preço será atribuída a
classificação máxima de 10, obtendo-se as restantes classi-
ficações por proporção inversa, por conseguinte, constante
o produto do valor de cada proposta pela respectiva classi-
ficação;

b) Valia técnica da proposta � a valia técnica da proposta
determina-se pela análise da Memória Descritiva e Justifi-
cativa e o Programa de Trabalhos e Lista de Preços Unitá-
rios.

29 de Setembro de 2001. � O Presidente da Direcção, (Assina-
tura ilegível.) 4-2-16 649

GAIASOCIAL, EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, E. M.

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
remodelação do bloco 1 do Empreendimento Habita-
cional do Guarda Livros, Oliveira do Douro.

1 � Dono da obra � GaiaSocial, Empresa Municipal de Habita-
ção de Vila Nova de Gaia, E. M., Rua de Virgílio Ferreira, 111, A,
em Mafamude, 4430 Vila Nova de Gaia (telefone: 227151410; fax:
227151430).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � o local de execução da obra situa-
-se na zona indicada nas peças desenhadas no bloco 1 do Empre-

endimento Habitacional da Quinta do Guarda Livros, na freguesia
de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia.

b) A empreitada tem a designação de remodelação do bloco 1 do
Empreendimento Habitacional do Guarda Livros, Oliveira do Douro.

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � a empreitada refere-se à execução dos trabalhos previstos em
cada um dos projectos das especialidades e no caderno de encargos.
Compreendendo, nomeadamente, trabalhos de: arranjos de fachadas
incluindo caixilharia; trabalhos de remodelação interior dos aparta-
mentos quanto a acabamentos; instalações técnicas de gás, água,
esgotos, ventilação, electricidade e telefones; arranjos exteriores.

d) Preço base � o preço base do concurso é de € 1 841 868,71
ou seja 369 261 522$, excluído o IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 360 dias seguidos (incluindo sábados, domingos e feriados).

5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na sede da GaiaSocial, Empresa
Municipal de Habitação, E. M., sita na morada indicada em
1, nas horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos) desde a
data de publicação do respectivo anúncio no Diário da
República, até ao dia e hora do acto público de concurso;

b) Podem ser solicitadas cópias autenticadas da documentação
até ao 15.º dia (útil) após a publicação do presente anún-
cio no Diário da República. O fornecimento das cópias
autenticadas atrás mencionadas será efectuado, no prazo de
cinco dias após a recepção do respectivo pedido, na
GaiaSocial, Empresa Municipal de Habitação de Vila Nova
de Gaia, E. M., na Rua de Virgílio Ferreira, 111, A, em
Mafamude, 4430 Vila Nova de Gaia (telefone: 227151410;
fax: 227151430);

c) O fornecimento das referidas cópias será efectuado mediante
o pagamento prévio de € 349,16 ou seja 70 000$, por
exemplar.

6 � Entrega das propostas � as propostas e documentos deverão
ser entregues contra recibo, ou enviados pelo correio sob registo e
com aviso de recepção:

a) Até às 16 horas e 30 minutos do dia 10 do mês de Janeiro
do ano de 2002;

b) Para a GaiaSocial, Empresa Municipal de Habitação, E. M.,
na Rua de Virgílio Ferreira, 111, A, em Mafamude, 4430
Vila Nova de Gaia (telefone: 227151410; fax: 227151430);

c) Sendo todos redigidos em língua portuguesa, ou no caso de
concorrentes estrangeiros, todos os documentos que pela sua
natureza sejam redigidos noutra língua, deverão ser acom-
panhados de tradução devidamente legalizada.

7 � Acto público:

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

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 15 horas do
primeiro dia útil subsequente à data limite da entrega das
propostas, dia 11 de Janeiro de 2002, na sede da GaiaSo-
cial, E. M., na Rua de Virgílio Ferreira, 111, A, em Mafa-
mude, 4430 Vila Nova de Gaia.

8 � A caução a exigir para a garantia do contrato é de 5% do
valor total da adjudicação, nos termos dos artigos 113.º e 114.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � o tipo de empreitada é por série de
preços e o pagamento será efectuado pelo orçamento da GaiaSocial,
Empresa Municipal de Habitação, E. M.

10 � Formas jurídicas de associação de empresas � caso a ad-
judicação venha a ser efectuada a um agrupamento complementar de
empresas, antes da celebração do contrato, estas terão de associar-
-se em consórcio externo em regime de responsabilidade solidária de
acordo com o estabelecido em vigor e que venha a ser aceite pelo
dono de obra.

11 � Condições mínimas � só serão admitidos a concurso os
concorrentes titulares de Certificado de Classificação de Empreitei-
ro de Obras Públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, com as seguintes autoriza-
ções:

1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª catego-
ria;

10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, de classe superior ao
valor da sua proposta.
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12 � Validade da proposta � o prazo de validade da proposta é
de 66 dias úteis, contados da data do acto público de concurso.

13 � Critérios de adjudicação � nos termos do disposto no:

a) Artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os
concorrentes serão submetidos a uma avaliação da sua ca-
pacidade económica, financeira e técnica, sendo excluídos
os que não demonstrem aptidão para a execução da obra
posta a concurso;

b) Artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a
adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo aos seguintes factores e respectiva
ponderação:

a) Preço de execução da empreitada � 20%;
b) Prazo de execução da empreitada � 20%;
c) Experiência de execução de obras semelhantes �

 30%;
d) Garantia de boa execução da empreitada � 30%.

14 � Propostas variantes � não é admitida a apresentação pelos
concorrentes de variantes ao projecto (ou parte dele).

15 � Propostas condicionadas � só serão admitidas propostas
condicionadas relativamente ao prazo de execução da obra.

16 � Envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � o presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República, 3.ª série em 16 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente, Jorge Queiroz.
06-2-054 629

PARQUE ALMOUROL � PROMOÇÃO
E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, L.DA

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada
concepção e construção do Centro de Formação
Outdoor do Parque Almourol.

1 � Entidade adjudicante � Parque Almourol � Promoção e
Desenvolvimento Turístico, L.da, Várzea de Mesiões, Apartado 88,
2354-999 Torres Novas (telefone: 249839500; fax: 249839509; e-
-mail: apoiodireccao@nersant.pt).

2 � Modalidade de concurso � concurso público, nos termos do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da obra � concelho da Chamusca, no
extremo sul de uma propriedade situada nas proximidades da povo-
ação de Carregueira.

b) Designação da empreitada � concepção e construção do Cen-
tro de Formação Outdoor do Parque Almourol.

Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no projecto
base e caderno de encargos, Código da Classificação Estatística de
Produtos por Actividade (CPA) a que se refere o Regulamento (CE),
n.º 1232/98, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial da CE,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998: 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23,
45.11.24, 45.21.15, 45.21.37, 45.21.41, 45.21.44, 45.21.46,
45.21.63, 45.22.11, 45.22.12, 45.22.20, 45.23.11, 45.23.12,
45.22.20, 45.23.22, 45.25.10, 45.25.31, 45.25.41, 45.25.50,
45.31.13, 45.31.21, 45.31.42, 45.33.11, 45.33.20, 45.34.10,
45.34.22, 45.41.10, 45.42.11, 45.42.12, 45.42.13, 45.43.11,
45.43.12, 45.44.10, 45.44.21, 45.44.22, 74.20.32, 74.20.33,
74.20.34, 74.20.37, 74.20.60.

Características gerais da obra � concepção e construção de 3
edifícios (edifício polivalente, coberto para refeições e edifício de
serviços), pátio central entre eles e um pátio de serviço no tardoz,
acesso principal para utentes e outro para acesso de serviço, área de
estacionamento, ficando o conjunto enquadrado por caminhos, es-
cadas e muros de suporte que farão a sua articulação com o terreno
envolvente. Os caminhos principais e as áreas de estar exteriores
serão protegidas com estruturas de ensombramento executadas com
perfis metálicos, inclui fornecimento de mobiliário e equipamento
necessários ao funcionamento do Centro de Formação.

Preço base do concurso � 235 000 000$; 1 172 175,06 euros,
excluindo o IVA.

c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a
concurso;

d) A empreitada inclui, por parte do adjudicatário, a elaboração
do projecto de execução da obra. É fornecido pelo dono da obra o
projecto base de arquitectura com um grau de desenvolvimento que

se considera necessário e suficiente à realização de um concurso de
concepção/construção.

4 � O prazo de execução da obra (concepção e construção) é de
210 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, contados a partir
da data da consignação.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados e pedidos no estabelecimento da sociedade
Parque Almourol � Promoção e Desenvolvimento Turístico, L.da, na
Várzea de Mesiões, (Edifício NERSANT), Torres Novas (telefone:
249839500), durante as horas normais de expediente, desde a data
da publicação do respectivo anúncio, até ao último dia do prazo de
entrega das propostas. Podem ser solicitadas cópias do processo de
concurso e da documentação até ao 15.º dia, contínuo subsequente,
contado a partir do dia seguinte à publicação em Diário da Repú-
blica, estando disponíveis a partir do 6.º dia útil após a data em que
o pedido tenha sido formulado.

b) O custo do processo é de 70 000$, a que acresce o IVA, a le-
vantar na morada acima indicada ou a enviar aos interessados sendo
que, neste último caso, o custo do processo do concurso é de
75 000$, acrescido de IVA, devendo o pedido de envio ser acom-
panhado do valor respectivo, sem o que não será aceite. Quando o
processo for enviado a pedido dos interessados, não será da respon-
sabilidade do dono da obra o seu extravio ou o atraso na recepção
dos mesmos.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia, contínuo subsequente contado a partir do dia seguinte à
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues em mão contra recibo, para a
sociedade Parque Almourol � Promoção e Desenvolvimento Turís-
tico, L.da, na morada indicada no n.º 1.

c) A proposta deverá ser integralmente redigida em língua portu-
guesa e todos os documentos que a instruem e ou acompanham que
estejam escritos em língua estrangeira devem ser acompanhados das
respectivas traduções legais.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso,
as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para o
efeito, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões das
instalações da entidade referida no n.º 1, no primeiro dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 ho-
ras.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por preço global, com indicação de preços
unitários e as modalidades de pagamento por autos de medição de
trabalhos mensais.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, de
acordo com a legislação específica aplicável ao presente concurso.

11 � Serão admitidos a concurso:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio (IMOPPI), com as autorizações referentes a:

i) 1.ª subcategoria da 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 enquadra;

ii) 1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª
subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 3.ª categoria;
1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª catego-
ria;

2.ª, 7.ª, 9.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da
6.ª categoria, nas classes correspondentes à parte da
obra respectiva;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta a concurso, nos termos pre-
vistos no artigo 68.º  do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, os quais indicarão os elementos de referência rela-
tivos à idoneidade, à capacidade financeira e técnica que
permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
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relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados no programa de concurso;

d) Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 265.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do disposto na
alínea a) deste número do anúncio, o concorrente pode re-
correr a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por con-
trato, para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse
caso, deve anexar à proposta as declarações de compromisso
dos subempreiteiros possuidores das autorizações respecti-
vas, de acordo com o previsto no programa de concurso;

e) Os concorrentes relativamente aos quais se verifique algu-
ma das situações referidas no artigo 55.º  do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, serão excluídos do concurso;

f) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso, serão adoptados os
seguintes critérios:

i) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de va-
lor não inferior a 60% do valor base do concurso;

ii) Adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer outra forma às suas exigências técnicas;

iii) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra;

g) A avaliação da capacidade financeira e económica de cada
concorrente, ou de cada empresa em caso de agrupamento
de empresas, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será
feita com base no quadro de referência constante da Porta-
ria n.º 608/2001, de 20 de Junho, devendo cada concorrente
apresentar, no mínimo, cumulativamente, os valores do
quartil inferior previstos nessa Portaria. Nos termos do ar-
tigo 70.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99, os concorrentes
deverão apresentar os relatórios e contas dos últimos três
anos ou, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, quando os
concorrentes tenham iniciado a sua actividade há menos de
três anos, deverão comprovar essa capacidade apresentan-
do os relatórios e contas disponíveis e balancetes analíticos
actualizados a mês recente do presente exercício, para além
de outra documentação que possa comprovar, inequivoca-
mente, essa capacidade;

h) No caso de se tratarem de grupos de empresas que decla-
rem a intenção de se constituírem numa única entidade,
cada uma das empresas deverá preencher os requisitos an-
teriormente mencionados, referentes à capacidade técnica,
financeira e económica.

12 � O prazo de validade das propostas é de 90 dias, contados
a partir do acto público do concurso considerando-se, contudo, pror-

rogado por mais 44 dias, por consentimento tácito dos concorrentes
que nada requeiram em contrário, nos termos dos n.os 2 e 3, ar-
tigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para a adjudicação
da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa. Para
tal, as propostas das entidades seleccionadas serão apreciadas se-
gundo os seguintes factores e respectivos coeficientes de pondera-
ção:

a) Preço � 50%;
b) Garantia de boa execução dos trabalhos e qualidade técni-

ca � 30%;
c) Prazo de execução e sua credibilidade � 20%.

14 � Não está prevista a aceitação de propostas com variantes.
Só é admitido um projecto de concepção construção.
Não são admitidas alternativas.
15 � Outras informações � o terreno onde se irá implantar a obra

apresenta-se em geral arborizado, factor importante para o ambien-
te exterior que se pretende obter, pelo que a desmatação necessária
à construção dos edifícios e áreas exteriores pavimentadas deve
restringir-se ao mínimo indispensável.

16 � Enviado para publicação no Diário da República em 9 de
Novembro de 2001.

9 de Novembro de 2001. � Pela Gerência, Sérgio Morais da
Conceição Carrinho. � José Eduardo Marcelino de Carvalho.

01-2-18 690

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João

Aviso

Rectificação

Relativamente aos concursos públicos abaixo designados, com
aviso de abertura publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 242, torna-se público que o prazo de entrega de propostas e a data
da sessão de abertura foram alterados de acordo com o quadro se-
guinte:

Número Designação Prazo para recepção de propostas Abertura das propostas
do concurso

710001/2002 Reagentes para Bacteriologia Geral ............ Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 9 horas do dia 5 de Dezembro de
bro de 2001. 2001

710002/2002 Reagentes para Microbactérias, Micologia, Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 9 horas e 30 minutos do dia 5 de
Parasitologia, Virologia, Serologia e Bio- bro de 2001. Dezembro de 2001.
logia Molecular.

710004/2002 Reagentes para Citometria de Fluxo ........... Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 10 horas do dia 5 de Dezembro de
bro de 2001. 2001.

710005/2002 Reagentes para Endocrinologia e Alergologia Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 10 horas e 30 minutos do dia 5 de
bro de 2001. Dezembro de 2001.

710006/2002 Reagentes para Proteínas Séricas, Auto-Imu- Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 11 horas do dia 5 de Dezembro de
nidade, Marcadores Tumorais e outros. bro de 2001. 2001.

710007/2002 Reagentes para Nefelometria ....................... Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 11 horas e 30 minutos do dia 5 de
bro de 2001. Dezembro de 2001.

710020/2002 Reagentes para a Unidade Laboratorial de Até às 17 horas do dia 4 de Dezem- Às 12 horas do dia 5 de Dezembro de
Apoio (ULA). bro de 2001. 2001.

16 de Novembro de 2001. � A Directora do Departamento de Aprovisionamento, Leonilde Cavalheiro. 06-2-054 630
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

Aviso

Rectificação

Aviso n.º 101 113608/2001, referente ao concurso para aquisição
de equipamento de endoscopia TV, procedimento por negociação da
Associação de Municípios do Vale do Ave, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 263, de 13 de Novembro de 2001. Por ter
saído com inexactidão a publicação, no Diário da República, 3.ª
série, n.º 263, de 13 de Novembro de 2001, do aviso de abertura em
epígrafe, rectifica-se que no n.º 9, onde se lê «... a data limite para
apresentação dos pedidos de documentos é de 19 de Outubro de
2001». Deve ler-se «... os pedidos para fornecimento de documen-
tos podem ser efectuados até às 17 horas e 30 minutos do 20.º dia,
contados a partir da publicação do presente anúncio no Diário da
República».

15 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, António Magalhães. 10-1-114 255

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Rectificação ao Anúncio e Programa de Concurso do Concurso
Público Internacional para o «Fornecimento de Serviços de Manu-
tenção e Conservação dos Ajardinados na Zona 5 � Olivais Nor-
te» (processo 73/CPI/01).

Para os devidos efeitos se torna público que o Anúncio e Progra-
ma de Concurso do Concurso Público Internacional acima referido
sofreu as seguintes rectificações:

No Anúncio, na alínea b) do n.º 2 onde se lê:
O preço base, com exclusão do IVA, é de 160 000 000$ a que

corresponde o contravalor € 798 076,63.
Deve ler-se:

O preço base, com exclusão do IVA, é de 160 000 000$ a que
corresponde o contravalor € 798 076,63, sendo o preço base anual
de 40 000 000$, € 199 519,16 × 4 anos.

No n.º 12.2.3 onde se lê:
P � Preço

A forma de análise, para o preço da proposta de cada concorren-
te, e considerando uma escala de 0 a 14, deve ser a seguinte:

CP = (Pm/Pi × 14) × 0,41
Deve ler-se:

P � Preço
A forma de análise, para o preço da proposta de cada concorren-

te, e considerando uma escala de 0 a 14, deve ser a seguinte:

CP = (Pm/Pi) × 0,41

No Programa de Concurso, no n.º 7.1 onde se lê:
O preço base, do concurso será de 160 000 000$ € 798 076,63,

não incluindo o IVA.
Deve ler-se:

O preço base, do concurso será de 160 000 000$ € 798 076,63,
sendo o preço base anual de 40 000 000$, € 199,519,16 × 4 anos,
não incluindo o IVA.

N.º 12.2.3
P � Preço
A forma de análise, para o preço da proposta de cada concorren-

te, e considerando uma escala de 0 a 14, deve ser a seguinte:

CP = (Pm/Pi × 14) × 0,41
Deve ler-se:

P � Preço
A forma de análise, para o preço da proposta de cada concorren-

te, e considerando uma escala de 0 a 14, deve ser a seguinte:

CP = (Pm/Pi) × 0,41

Em 19 de Novembro de 2001 foi enviado o presente anúncio para
publicação no Diário da República.

Em 19 de Novembro de 2001 o presente anúncio foi recebido na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para publicação no Diá-
rio da República.

Em 19 de Novembro de 2001 foi enviado o presente anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Em 19 de Novembro de 2001 foi recebido este anúncio no Ser-
viço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

Publique-se em Diário da República, no JOCE, em Boletim
Municipal e em dois Jornais Diários.

15 de Novembro de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
4-1-8040
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho

Processo n.º 2245/2000

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção dada pela
Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, reconhece-se à Associação
Social Cultural e Desportiva de Safurdão, com o número de identifi-
cação de pessoa colectiva 503628930, sita em Safurdão, 6400 Pinhel,
a isenção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B (denominada Categoria C até 31 de Dezembro de
2000) � rendimentos empresariais derivados do exercício das
actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no âm-
bito dos seus fins estatutários;

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

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

Esta isenção aplica-se a partir de 20 de Agosto de 1997, data em
que se considera efectuado o registo definitivo na qualidade de IPSS,
conforme consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social,
ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à observân-
cia continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do
n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

Pelo Ministro das Finanças, o Subdirector-Geral, João R. E. Du-
rão. 10-2-126 696

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Instituto das Comunicações de Portugal

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 192/
2000 de 18 de Agosto, o Instituto das Comunicações de Portugal
torna público o seguinte:

Firam publicitadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
(JOCE), no âmbito da execução da Directiva 1999/5/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, relativa aos
equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunica-
ções e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade, transposta
para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 192/2000
de 18 de Agosto, as referências relativamente a normas de regula-
mentação técnica comum que se anexam.

ANEXO

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE

de norma- anulada ou substituída conformidade da norma
lização (1) anulada ou substituída

ETSI EN 300 065-2: v.1.1.1 (04-2001)
Equipamento receptor telegráfico de faixa estreita para Artigo 3.º, n.º 2.
impressão directa de informação meteorológica ou
navegação (NAVTEX); Parte 2: EN harmonizada co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º,
n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 065-3: v.1.1.1 (04-2001)
Equipamento receptor telegráfico de faixa estreita Artigo 3.º, n.º 3.
para impressão directa de informação meteorológica
ou navegação (NAVTEX); Parte 3: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 3, alínea c) da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 086-2: v.1.2.1 (02-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 086/A2 31 de Agosto Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre; (2/1997) de 2002
Equipamento de rádio com conector de RF interno
ou externo e destinado primariamente à transmissão
vocal analógica; Parte 2: EN harmonizada cobrindo
os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2
da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 113-2 (03-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 113/A1 30 de Setembro Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre (2/1997) de 2002
(RPO2); Equipamento de rádio destiando à trans-
missão de dados (e voz) e possuindo um conector
de antena; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

ETSI EN 300 135-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 135 Expirou (30 Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento de rádio de Abril de 2001)
com modulação angular para a Banda do Cidadão
(equipamento de rádio abrangido pela CEPT PR 27);
Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos es-
senciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.
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ETSI EN 300 152-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Rádio-balizas marítimas
de emergência para sinalização de posição (EPIRB),
operando na frequência de 121,5 MHz ou nas fre-
quências de 121,5 MHz e 243 MHz, apenas para
fins de encaminhamentos; Parte 2: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 152-3: v.1.1.1 (04-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 3.
de eletromagnética (ERM); Rádio-balizas marítimas
de emergência para sinalização de posição (EPIRB),
operando na frequência de 121,5 MHz ou nas fre-
quências de 121,5 MHz e 243 MHz, apenas para
fins de encaminhamentos; Parte 3: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 3, alínea e) da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 162-2: v.1.1.2 (12-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); receptores e transmisso-
res radiotelefónicos para o serviço móvel marítimo
operado na faixa de VHF; Parte 2: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 162-3: v.1.1.1 (04-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 3.
de eletromagnética (ERM); receptores e transmisso-
res radiotelefónicos para o serviço móvel marítimo
operado na faixa de VHF; Parte 3: EN harmoniza-
da cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.º, n.º 3, alínea e) da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 219-2: v.1.1.1 (03-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre
(RPO2); Equipamento de rádio destinado à transmis-
são de sinais para início de resposta específica no
receptor, e dispondo de um conector de antena; Par-
te 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R &
TTE.

ETSI EN 300 220-3: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento de peque-
no alcance (SRD); Equipamento de rádio com níveis
de potência ate 500 mW, para a faixa dos 25 MHz
a 1000 MHz; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os
requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

ETSI EN 300 224-2: v.1.1.1 (01-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço de chamada e
procura de pessoas, de pequena cobertura; EN har-
monizada no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.

ETSI EN 300 279: v.1.2.1 (01-1999)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 279/A1: 30 de Abril de 2002 Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); compatibilidade electro- 1997 artigo 4.º da Directiva 89/
magnética (EMC); Norma para equipamento rádio 336/CEE).
móvel terrestre privativo (PMR) e equipamento au-
xiliar (vocal e ou não vocal).

ETSI EN 300 296-2: v.1.1.1 (02-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre
(RPO2); Equipamento de rádio com antena incorpo-
rada e destinado primariamente à transmissão vocal
analógica; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE
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ETSI EN 300 328-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida ETS 300 328/A1: Expirou (30 Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Sistemas de transmissão 1997 de Abril de 2001)
de dados operando na faixa ISM dos 2,4GHz e uti-
lizando técnicas de modulação por espalhamento es-
pectral; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requi-
sitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

ETSI EN 300 330-2: v.1.1.1 (06-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento de pequeno
alcance (SRD); Equipamento de rádio para a faixa
de frequências de 9 kHz a 25 MHz e sistemas in-
dutivos na faixa de frequências de 9 kHz a 30 MHz;
EN harmonizada no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

ETSI EN 300 339:1998 (05-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); compatibilidade electro- artigo 4.º da Directiva 89/
magnética (EMC) geral para equipamento de radio- 336/CEE).
comunicações.

ETSI EN 300 341-2: v.1.1.1 (11-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); serviço móvel terrestre
(RPO2); Equipamento de rádio com antena incorpo-
rada, transmitindo sinais para início de resposta es-
pecífica no receptor; EN harmonizada no âmbito do
artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 385:1999 (09-1999)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 385/A1: 31 de Dezembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- 1997 de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para ligações rádio 336/CEE).
digitais fixas e equipamentos auxiliares.

ETSI EN 300 390-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre;
Equipamento de rádio destinado à transmissão de
dados (e voz) e possuindo antena incorporada; Par-
te 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 422-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Microfones sem fio ope-
rando na faixa de frequência de 25 MHz a 3 GHz;
Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.

ETSI EN 300 433-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre;
Equipamento de rádio para a Banda do Cidadão uti-
lizando modulação de amplitude em banda lateral
dupla (DSB) e ou banda lateral única (SSB); Parte 2:
EN harmonizada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 454-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Ligações audio de faixa
larga; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requi-
sitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da di-
rectiva R & TTE.

ETSI EN 300 471-2: v.1.1.1 (04-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre;
Protocolo de acesso, regras de ocupação e corres-
pondentes características técnicas de equipamento
rádio para transmissão de dados em canais partilha-
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dos; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.

ETSI EN 300 698-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Transmissores e recepto-
res radiotelefónicos para o serviço móvel marítimo
operando em faixas de VHF utilizadas em águas inte-
riores; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requi-
sitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da di-
rectiva R & TTE.

ETSI EN 300 698-3: v.1.1.1 (04-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 3.
de eletromagnética (ERM); Transmissores e recepto-
res radiotelefónicos para o serviço móvel marítimo
operando em faixas de VHF utilizadas em águas inte-
riores; Parte 3: EN harmonizada cobrindo os requisi-
tos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 3, alínea e)
da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 718-2: v.1.1.1 (05-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Balizas sinalizadoras de
emergência para avalanchas; Sistemas de emissão e
recepção; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da
directiva R & TTE.

ETSI EN 300 718-3: v.1.1.1 (05-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 3.
de eletromagnética (ERM); Balizas sinalizadoras de
emergência para avalanchas; Sistemas de emissão e
recepção; Parte 3: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 3, alí-
nea e) da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 720-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento e sistemas
de comunicação em UHF a bordo; Parte 2: EN har-
monizada cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 761-2: v.1.1.1 (06-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento de pequeno
alcance (SRD); Características técnicas e métodos de
ensaio para equipamento destinado à identificação
automática de veículos (AVI) em caminhos-de-ferro
e operando nos 2,45 GHz; Parte 2: EN harmoniza-
da cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 300 827:1998 (02-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio terrestre com recursos partilhados (TETRA)
e equipamento auxiliar.

ETSI EN 300 828:1998 (02-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para transmissores e 336/CEE).
receptores radiotelefónicos do serviço móvel marí-
timo operando nas faixas de VHF.

ETSI EN 300 829:1998 (02-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para estações terre- 336/CEE).
nas móveis marítimas (MMES) operando nas faixas
1,5/1,6 GHz assegurando comunicações de dados de
baixa velocidade (LBRDC) para o sistema global
de socorro e segurança marítima (GMDSS).
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ETSI EN 300 831:1998 (02-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para estações terrenas 336/CEE).
móveis (MES) utilizadas em redes de comunicação
pessoal por satélite (S-PCN), operando nas faixas
de frequência 1,6/2,4 GHz e 2 GHz.

ETSI EN 300 831:1999 (09-1999)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 831:199 31 de Dezembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para estações terrenas 336/CEE).
móveis (MES) utilizadas em redes de comunicação
pessoal por satélite (S-PCN), operando nas faixas
de frequência 1,5/1,6/2,4 GHz e 2 GHz.

ETSI EN 300 832:1998 (02-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Compatibilidade electro- artigo 4.º da Directiva 89/
magnética (EMC) para estações terrenas móveis 336/CEE).
(MES) para comunicações de dados de baixo coefi-
ciente de bits (LBRDC) utilizando satélites em órbi-
tras terrestres baixas (LEO) e para bandas de fre-
quência inferiores a 1 GHz.

ETSI EN 300 011:1998 (09-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para receptores de im- 336/CEE).
pressão directa em faixa estreita operando, no serviço
móvel marítimo (NBDP) NAVTEX.

ETSI EN 300 025-2: v.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento radiotele-
fónico VHF destinado a comunicações genéricas e
equipamento associado para chamada selectiva di-
gital (DSC) de classe D; Parte 2: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 025-3: v.1.1.1 (04-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 3.
de eletromagnética (ERM); Equipamento radiotele-
fónico VHF destinado a comunicações genéricas e
equipamento associado para chamada selectiva di-
gital (DSC) de classe D; Parte 3: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 2, alínea e) da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 090:1998 (09-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para receptores radio- 336/CEE).
telefónicos marítimos de vigília que operam em
2182 kHz.

ETSI EN 301 178-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Equipamento radiotele-
fónico portátil para o serviço móvel marítimo, ope-
rando nas faixas de VHF (apenas para aplicações
não GMDSS); Parte 2: EN harmonizada cobrindo
os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2
da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 357-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Dispositivos áudio ana-
lógicos sem cordão, de faixa larga e com antena in-
corporada, operando nas faixas de frequência de
863 MHz a 865 MHz recomendadas pela CEPT;
Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.
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ETSI EN 301 406: v.1.4.1 (01-2001)
Sistemas de telecomunicações digitais europeias sem TBR 6:1997 31 de Outubro Artigo 3.º, n.º 2.
fios (DECT); EN harmonizada para o sistema de (Edition 2) de 2001
telecomunicações sem fios digitais intensificadas
(DECT), cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 419-1: v.4.0.1 (12-1999)
Sistemas de telecomunicações celulares digitais Artigo 3.º, n.º 2.
(fase 2); Requisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); Parte 1:
Estações móveis nas bandas GSM 900 e DCS 1800;
Acesso (GSM 13.01 versão 4.0.1).

ETSI EN 301 419-2: v.5.1.1 (03-2000)
Sistemas de telecomunicações celulares digitais (fa- Artigo 3.º, n.º 2.
se 2+); Requisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); Estações
móveis de ranhuras múltiplas de dados comutados
em circuito de alta velocidade (HSCSD); Acesso
(GSM 13.34 versão 5.0.3).

ETSI EN 301 419-3: v.5.0.2 (11-1999)
Sistemas de telecomunicações celulares digitais (fa- Artigo 3.º, n.º 2.
se 2+); Requisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); Dispositi-
vos avançados de chamada de voz (ASCI); Estações
móveis; Acesso (GSM 13.68 versão 5.0.2 lançada
em 1996).

ETSI EN 301 419-7: v.5.0.2 (11-1999)
Sistemas de telecomunicações celulares digitais (fa- Artigo 3.º, n.º 2.
se 2+); Requisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); Banda de
caminhos-de-ferro (R-GSM); Estações móveis;
Acesso (GSM 13.67 versão 5.0.2 lançada em 1996).

ETSI EN 301 423 (12-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- TBR 23 30 de Setembro Artigo 3.º, n.º 2.
de electromagnética (ERM); Norma harmonizada no de 2002
âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE,
para o sistema terrestre de telecomunicações para
voos.

ETSI EN 301 426: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 26 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas de satélite mó- Janeiro de 2001)
veis terrestres (LMES) de baixa velocidade de trans-
missão de dados operando nas faixas de frequência
de 1,5/1,6 GHz cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 427: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 27 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas de satélite mó- Janeiro de 2001)
veis terrestres (LMES) de baixa velocidade de trans-
missão de dados operando nas faixas de frequência
de 11/12/14 GHz cobrindo os requisitos essenciais
no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 428: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 28 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para terminais de abertura muito pe- Janeiro de 2001)
quena (VSAT); Estações terrenas de satélite que
transmitem e recebem ou que apenas transmitem
ou recebem, operando nas faixas de frequência de
11/12/14 GHz cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 430: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 30 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas transportáveis Janeiro de 2001)
(TES) para recolha de notícias por satélite (SNG)
operando nas faixas de frequência de 11/12/13-14
GHz cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.
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ETSI EN 301 441: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 41 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas móveis (MES), Janeiro de 2001)
incluindo estações terrenas portáteis para redes de co-
municação pessoal por satélite (S-PCN) nas faixas
de 1,6/2,4 GHz do serviço de satélite, móvel (SSM)
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do arti-
go 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 442: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 42 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas móveis (MES), Janeiro de 2001)
incluindo estações terrenas portáteis para redes de
comunicação pessoal por satélite (S-PCN) nas faixas
de 2,0 GHz do serviço de satélite, móvel (SSM) co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º,
n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 443: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 43 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para terminais de abertura muito peque- Janeiro de 2001)
na (VSAT); Estações terrenas de satélite que trans-
mitem e recebem ou que apenas transmitem ou re-
cebem, operando nas faixas de frequência 4 GHz e
6 GHz cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 443: v.1.1.2 (02-2001)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN EN 301 443: v.1.1 30 de Novembro Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para terminais de abertura muito peque- de 2001
na (VSAT); Estações terrenas de satélite que trans-
mitem e recebem ou que apenas transmitem ou re-
cebem, operando nas faixas de frequência 4 GHz e
6 GHz cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 444: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN TBR 44 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas de satélite mó- Janeiro de 2001)
veis terrestres (LMES) de baixa velocidade de trans-
missão de dados operando nas faixas de 1,5 GHz e
1.6 GHz, permitindo a comunicação de voz e ou
dados cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 459: v.1.2.1 (10-2000)
EN harmonizada para terminais de satélite interacti- Artigo 3.º, n.º 2.
vos (STT) e terminais de satélite para o utente (SUT)
transmitindo para satélites em órbita geoestacioná-
ria nas faixas de frequência de 9,5 a 30 GHz cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º,
n.º 2 da Directiva R & TTE.

ETSI EN 301 489-01: v.1.2.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibili- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
dade electromagnética (ERM); Norma de compati- artigo 4.º da Directiva 89/
bilidade electromagnética (EMC) para serviços e 336/CEE).
equipamento de rádio; Parte 1: Requisitos técnicos
comuns.

ETSI EN 301 489-02 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibili- ETS 300 682 31 de Outubro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
dade electromagnética (ERM); Norma de compatibi- ETS300 741 e  de 2003 artigo 4.º da Directiva 89/
lidade electromagnética (EMC) para serviços e equi- ETS 300 340/A 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 2: Condições específicas
para equipamento rádio de chamada e procura de
pessoas.

ETSI EN 301 489-03 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibili- ETS 300 683 31 de Outubro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
dade electromagnética (ERM); Norma de compatibi-  de 2003 artigo 4.º da Directiva 89/
lidade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 3: Condições específicas
para equipamentos de pequeno alcance (SRD) ope-
rando em frequências entre 9 kHz e 40 GHz.
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ETSI EN 301 489-04 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 385:1999 31 de Dezembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 4: Condições específicas
para para ligações rádio fixas e equipamentos auxi-
liares e serviços.

ETSI EN 301 489-05 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 279:1999 30 de Abril Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 5: Condições específicas
para equipamento de rádio móvel terrestre privativo
(PMR) e equipamento auxiliar (vocal ou não vocal).

ETSI EN 301 489-06 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 329 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2992 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 6: Condições específicas
para equipamentos de telecomunicações sem fio di-
gitais intensificadas (DECT).

ETSI EN 301 489-07 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 342-1 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 7: Condições específicas
para equipamento radioeléctrico móvel e transpor-
tável, incluindo equipamento auxiliar, dos sistemas
celulares digitais de radiocomunicações (GSM e DCS).

ETSI EN 301 489-08: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 8: Condições específicas para
estações base GSM.

ETSI EN 301 489-09: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 445/A1: 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- 1997  de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 9: Condições específicas
para microfones sem fio e equipamento áudio simi-
lar com ligação por radiofrequência (RF).

ETSI EN 301 489-10: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 446 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 10: Condições específicas para
equipamento telefónico sem cordão da primeira ge-
ração (CT1 e CT1+) e segunda geração (CT2).

ETSI EN 301 489-12: v.1.1.1 (11-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 673 31 de Maio Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili-  de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 12: Condições específicas para
terminais de abertura muito pequena, estações terre-
nas interactivas operadas nas faixas de frequência
entre 4 GHz e 30 GHz no serviço fixo de satélite
(FSS).

ETSI EN 301 489-13: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 680-1 e -2 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços equipa- 336/CEE).
mento de rádio; Parte 13: Condições específicas para
equipamento de rádio para a Banda do Cidadão (CB)
e equipamento auxiliar (vocal e não vocal).
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ETSI EN 301 489-15: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 684 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 15: Condições específicas
para equipamento de rádio amador disponível no
mercado.

ETSI EN 301 489-16: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 717 31 de Março Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 16: Condições específicas
para equipamentos de radiocomunicações analógicas
celulares, móveis e portáteis.

ETSI EN 301 489-17: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 826 31 de Maio Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 17: Condições específicas para
equipamento HIPERLAN e dados em banda larga.

ETSI EN 301 489-18: v.1.1.1 (09-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 827 31 de Maio Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 18: Condições específicas de
rádio terrestre com recursos partilhados (TETRA).

ETSI EN 301 489-19: v.1.1.1 (11-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- ETS 300 830 31 de Maio Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 19: Condições específicas
para estações terrenas móveis que apenas recebem
(ROMES) funcionando na faixa de 1,5 GHz e asse-
gurando a comunicação de dados.

ETSI EN 301 489-20: v.1.1.1 (11-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 831 31 de Dezembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili-  e 300 832 de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equi- 336/CEE).
pamento de rádio; Parte 20: Condições específicas
para as estações terrenas móveis (MES) utilizadas
no serviço de satélite móvel (SSM).

ETSI EN 301 489-22: v.1.1.1 (11-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
rádio e serviços; Parte 22: condições específicas para
equipamento rádio fixo e móvel aeronáutico, em
VHF, com base terrena.

ETSI EN 301 502: v.7.0.1 (07-2000)
EN harmonizada para o sistema global de comuni- Artigo 3.º, n.º 2.
cações móveis (GSM); requisitos essenciais do arti-
go 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE para equipamento
de estações-base e repetidores (GMS. 13.21, versão
7.01 de 1998).

ETSI EN 301 511: v.7.0.1 (12-2000)
Sistema global de comunicações móveis (GSM); EN Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações base de faixas GSM 900
e DCS 1800, cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE
(GMS 13.11, versão 7.00 de 1998).

ETSI EN 301 681: v.1.2.1 (01-2001)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas móveis do siste-
ma móvel de satélites geostacionários, incluindo es-
tações portáteis para redes de comunicações pessoais
por satélite (S-PCN) nas bandas de 1,5/1,6 GHz do
serviço móvel de satélite (MSS), cobrindo os requi-
sitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da di-
rectiva R & TTE.
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ETSI EN 301 721: v.1.1.1 (05-2000)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas móveis (MES)
para comunicações de dados de baixa velocidade
(LBRDC) utilizando satélite em órbitra: baixa (LEO)
operando abaixo de 1 GHz cobrindo os requisitos
essen-ciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directi-
va R & TTE.

ETSI EN 301 721: v.1.2.1 (06-2001)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); EN EN 301 721:v. 1.1.1 31 de Março Artigo 3.º, n.º 2.
harmonizada para estações terrenas móveis (MES) de 2002
para comunicações de dados de baixa velocidade
(LBRDC) utilizando satélite em órbitra: baixa (LEO)
operando abaixo de 1 GHz cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.

ETSI EN 301 751: v.1.2.1 (12-2000)
Sistemas fixos de rádio; Equipamentos e antenas para Artigo 3.º, n.º 2
ligações ponto-a-ponto; Norma genérica harmoniza-
da para antenas e sistemas digitais fixos de rádio
ponto-a-ponto relativa aos requisitos essenciais do
artigo 3.º, n.º 2 da directiva 199/5/CE.

ETSI EN 301 753: v.1.1.1 (03-2001)
Sistemas fixos de rádio; Equipamentos e antenas para Artigo 3.º, n.º 2.
ligações ponto-multi-ponto; Norma genérica harmo-
nizada para antenas e sistemas digitais fixos de rádio
ponto-multi-ponto relativa aos requisitos essenciais
do artigo 3.º, n.º 2 da directiva 199/5/CE.

ETSI EN 301 783-2: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); Serviço móvel terrestre;
Equipamento de rádio amador disponível no merca-
do; Parte 2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2 da directiva
R & TTE.

ETSI EN 301 796: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); EN harmonizada para
equipamento telefónico sem cordão CT1 e CT1+ co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º,
n.º 2 da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 797: v.1.1.1 (07-2000)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 2.
de eletromagnética (ERM); EN harmonizada para
equipamento telefónico sem cordão CT2 cobrindo
os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2
da directiva R & TTE.

ETSI EN 301 843-2: v.1.1.1 (02-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 828:1998 30 de Novembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibilida- de 2001 artigo 4.º da Directiva 89/
de electromagnética (EMC) para serviços e equipa- 336/CEE).
mentos marítimos; Parte 2: Condições específicas
para transmissores e receptores radiotelefónicos.

ETSI EN 301 843-4: v.1.1.1 (02-2001)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- EN 300 011:1998 30 de Novembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de eletromagnética (ERM); Norma de compatibili- de 2002 artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para serviços e equipa- 336/CEE).
mentos marítimos; Parte 4: Condições específicas
para receptores NAVTEX de impressão-directa em
faixa-estreita (NBDP).

ETSI EN 301 035-1: v.1.1.1 (06-2001)
Harmonização da norma europeia para equipamen- TBR 35:1998 31 de Março Artigo 3.º, n.º 2.
tos TETRA, cobrindo os requisitos essenciais incluí- de 2002
dos no artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE; Par-
te 1: voz e dados (V+D).
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ETSI EN 301 035-2: v.1.1.1 (06-2001)
Harmonização da norma europeia para equipamen- TBR 35:1998 31 de Março Artigo 3.º, n.º 2.
tos TETRA, cobrindo os requisitos essenciais incluí- de 2002
dos no artigo 3.º, n.º 2 da directiva R & TTE; Par-
te 2: Operação em modo directo (DMO).

Cenelec EN 41003:1993
Regras particulares de segurança dos equipamentos Nota 3 Expirou (15 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
para ligação às redes de telecomunicações. EN 41003:1991  Setembro de 1993) artigo 4.º da Directiva 73/

23/CEE).

Cenelec EN 41003:1996
Regras particulares de segurança dos equipamentos Nota 3 1 de Janeiro Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
para ligação às redes de telecomunicações. EN 41003:1993 de 2002 artigo 4.º da Directiva 73/

23/CEE).

Cenelec EN 41003:1998
Regras particulares de segurança dos equipamentos Nota 3 1 de Janeiro Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
para ligação às redes de telecomunicações. EN 41003:1996  de 2002 artigo 4.º da Directiva 73/

23/CEE).

Cenelec EN 50081-1:1992
Compatibilidade electromagnética � Norma genéri- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
ca de emissão � Parte 1: Residencial, comercial e artigo 4.º da Directiva 89/
indústria ligeira. 336/CEE).

Cenelec EN 50081-2:1993
Compatibilidade electromagnética � Norma genéri- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
ca de emissão � Parte 1: Ambiente industrial. artigo 4.º da Directiva 89/

336/CEE).

Cenelec EN 50082-1:1997
Compatibilidade electromagnética � Norma genéri- Nota 3 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
ca de imunidade � Parte 1: Residencial, comercial En 50082-1:1992 Junho de 2001) artigo 4.º da Directiva 89/
e indústria ligeira. 336/CEE).

Cenelec EN 50082-2:1995
Compatibilidade electromagnética � Norma genéri- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
ca de emissão � Parte 2: Ambiente industrial. artigo 4.º da Directiva 89/

336/CEE).

Cenelec EN 50083-1:1993
Sistemas de distribuição por cabo destinados a sinais Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de televisão e de radiodifusão sonora � Parte 1: artigo 4.º da Directiva 73/
Regras de segurança. 23/CEE).

Cenelec EN 50083-1:1993 A2:1997
Sistemas de distribuição por cabo destinados a sinais Nota 5 Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de televisão e de radiodifusão sonora � Parte 1: EN 50083-1:1993 artigo 4.º da Directiva 73/
Regras de segurança. 23/CEE).

Cenelec EN 50360:2001
Norma de produto para demonstração da conformi- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
dade de telefones móveis com as restrições básicas artigo 4.º da Directiva 73/
relacionadas com a exposição humana aos campos 23/CEE).
electromagnéticos (300 MHz-3 GHz).

Cenelec EN 55022:1994
Limites e métodos de medição das características Nota 3 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
relativas às perturbações radioeléctricas dos equipa- EN 55022:1987 Dezembro de 1998) artigo 4.º da Directiva 89/
mentos das tecnologias de informação. 336/CEE).

Cenelec EN 55022:1994 A1:1995
Limites e métodos de medição das características Nota 5 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
relativas às perturbações radioeléctricas dos equipa- EN 55022:1994 Dezembro de 1998) artigo 4.º da Directiva 89/
mentos das tecnologias de informação. 336/CEE).

Cenelec EN 55022:1994 A2:1997
Limites e métodos de medição das características Nota 5 Expirou (31 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
relativas às perturbações radioeléctricas dos equipa- EN 55022:1994 +  Dezembro de 1998) artigo 4.º da Directiva 89/
mentos das tecnologias de informação. A1:1995 336/CEE).

Cenelec EN 55022:1998
Equipamento de tecnologias de informação � Ca- Nota 3 1 de Agosto Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
racterísticas de perturbação radioeléctrica � Limites EN 55022:1994 + de 2003 artigo 4.º da Directiva 89/
e métodos de medição. A2:1997 336/CEE).
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Cenelec EN 55024:1998
Equipamento de tecnologias de informação � Ca- Nota 4 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
racterísticas de imunidade � Limites e métodos de Julho de 2001) artigo 4.º da Directiva 89/
medição. 336/CEE).

Cenelec EN 60065:1993
Regras de segurança para aparelhos electrónicos e Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
associados, de uso doméstico ou análogo, destina- artigo 4.º da Directiva 73/
dos a ligação à rede. 23/CEE).

Cenelec EN 60065:1993 A11:1997
Regras de segurança para aparelhos electrónicos e Nota 5 Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
associados, de uso doméstico ou análogo, destinados EN 60065:1993 artigo 4.º da Directiva 73/
a ligação à rede. 23/CEE).

Cenelec EN 60065:1998
Aparelhos áudio, vídeo e aparelhos electrónicos Nota 3 1 de Agosto Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
análogos � Regras de segurança. EN 60065:1993 + de 2002 artigo 4.º da Directiva 73/

A11:1997 23/CEE).

Cenelec EN 60215:1989
Regras de segurança para emissores radioeléctricos Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e

artigo 4.º da Directiva 73/
23/CEE).

Cenelec EN 60215:1989 A1:1992
Regras de segurança para emissores radioeléctricos Nota 5 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e

EN 60215:1989  Junho de 1993) artigo 4.º da Directiva 73/
23/CEE).

Cenelec EN 60215:1989 A2:1994
Regras de segurança para emissores radioeléctricos Nota 5 Expirou (15 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e

EN 60215:1989 Julho de 1995) artigo 4.º da Directiva 73/
A1: 1992 23/CEE).

Cenelec EN 60825-1:1994
Segurança de equipamentos laser � Parte 1: Segu- Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
rança dos sistemas de comunicação por fibras ópti- artigo 4.º da Directiva 73/
cas. 23/CEE).

Cenelec EN 60825-1:1994 A11:1996
Segurança de equipamentos laser � Parte 1: Segu- Nota 5 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
rança dos sistemas de comunicação por fibras ópti- Janeiro de 1997) artigo 4.º da Directiva 73/
cas. 23/CEE).

Cenelec EN 60825-2:1994
Segurança de equipamentos laser � Parte 2: Segu- Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
rança dos sistemas de comunicação por fibras ópti- artigo 4.º da Directiva 73/
cas. 23/CEE).

Cenelec EN 60825-2:1994 A1:1998
Segurança de equipamentos laser � Parte 2: Segu- Nota 5 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
rança dos sistemas de comunicação por fibras ópti- Outubro de 1998) artigo 4.º da Directiva 73/
cas. 23/CEE).

Cenelec EN 60825-2:2000
Segurança de equipamentos laser � Parte 2: Segu- Nota 3 1 de Abril de 2003 Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
rança dos sistemas de comunicação por fibras ópti- EN 60825-2:1994 artigo 4.º da Directiva 73/
cas. 23/CEE).

Cenelec EN 60950:1992
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- artigo 4.º da Directiva 73/
tório. 23/CEE).

Cenelec EN 60950:1992 A1:1993
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Nota 5 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- EN60950:1992 Março de 2000) artigo 4.º da Directiva 73/
tório. 23/CEE).

Cenelec EN 60950:1992 A11:1997
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Nota 5 1 de Agosto Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- EN60950:1992 de 2003 artigo 4.º da Directiva 73/
tório. A4:1997 23/CEE).

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE

de norma- anulada ou substituída conformidade da norma
lização (1) anulada ou substituída
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Cenelec EN 60950:1992 A2:1993
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Nota 5 Expirou (1 de Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- EN60950:1992 Março de 2000) artigo 4.º da Directiva 73/
tório. A1:1993 23/CEE).

Cenelec EN 60950:1992 A3:1995
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Nota 5 1 de Janeiro Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- EN60950:1992 de 2002 artigo 4.º da Directiva 73/
tório. A2:1993 23/CEE).

Cenelec EN 60950:1992 A4:1997
Segurança de equipamentos de tratamento de infor- Nota 5 1 de Agosto Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
mação, incluindo o equipamento eléctrico de escri- EN60950:1992 de 2003 artigo 4.º da Directiva 73/
tório. A3:1995 23/CEE).

Cenelec EN 60950:2000
Segurança de equipamento destinado a tratamento Nota 3 1 de Janeiro Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) (e
de informação. EN60950:1992 de 2005 artigo 4.º da Directiva 73/

23/CEE).

Cenelec EN 61000-3-11:2000
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3-11: Nota 4 1 de Novembro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Limitação das variações de tensão, das de 2003 artigo 4.º da Directiva 89/
flutuações de tensão e da tremulação em sistemas pú- 336/CEE).
blicos de energia de baixa tensão � Equipamentos
com corrente nacional até 75 A e submetidos a li-
gação condicional.

Cenelec EN 61000-3-2:1995
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3-2: Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Limites para emissões de corrente harmó- artigo 4.º da Directiva 89/
nicas (corrente de entrada do equipamento até 16 A, 336/CEE).
inclusive, por fase).

Cenelec EN 61000-3-2:1995 A1:1998
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3-2: EN 61000-3-2:1995 Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Limites para emissões de corrente harmó- artigo 4.º da Directiva 89/
nicas (corrente de entrada do equipamento até 16 A, 336/CEE).
inclusive, por fase).

Cenelec EN 61000-3-2:1995 A14:2000
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3-2: Nota 5 1 de Janeiro Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Limites para emissões de corrente harmó- EN 61000-3-2;1995 de 2004 artigo 4.º da Directiva 89/
nicas (corrente de entrada do equipamento até 16 A, A2:1998 336/CEE).
inclusive, por fase).

Cenelec EN 61000-3-2:1995 A2:1998
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3-2: EN 61000-3-2:1995 Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Limites para emissões de corrente harmó- A1:1998 artigo 4.º da Directiva 89/
nicas (corrente de entrada do equipamento até 16 A, 336/CEE).
inclusive, por fase).

Cenelec EN 61000-3-3:1995
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 3: Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Limites � Secção 3: Limitação das flutuações de artigo 4.º da Directiva 89/
tensão e tremulação em sistemas de alimentação de 336/CEE).
baixa tensão para equipamentos de corrente nomi-
nal até 16 A, inclusive.

Cenelec EN 61000-6-2:1999
Compatibilidade electromagnética (CEM) � Parte 6-2: Nota 3 1 de Abril de 2002 Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
Normas genéricas � Imunidade para ambientes in- EN 50082-2:1995 artigo 4.º da Directiva 89/
dustriais. 336/CEE).

ETSI ETS 300 086/A2:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Grupo mó- Artigo 3.º, n.º 2.
vel terrestre; Características técnicas e condições de
ensaio para equipamento de rádio com conector de RF
interno ou externo e destinado primariamente à trans-
missão vocal analógica.

ETSI ETS 300 113/A1:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Grupo mó- Artigo 3.º, n.º 2.
vel terrestre; Características técnicas e condições de
ensaio para equipamento de rádio com conector de RF
interno ou externo e destinado primariamente à trans-
missão vocal analógica.

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE

de norma- anulada ou substituída conformidade da norma
lização (1) anulada ou substituída
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ETSI ETS 300 279/A1:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Compati- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
bilidade electromagnética (EMC); norma para equi- artigo 4.º da Directiva 89/
pamento rádio móvel terrestre privativo (PMR) e 336/CEE).
equipamento auxiliar (vocal e ou não vocal).

ETSI ETS 300 279:1997 (06-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Compati- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
bilidade electromagnética (EMC) para equipamento artigo 4.º da Directiva 89/
de telecomunicações sem fio digitais intensificadas 336/CEE).
(DECT).

ETSI ETS 300 340/A1:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Compati- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
bilidade electromagnética (EMC) para os receptores artigo 4.º da Directiva 89/
do sistema europeu de mensagens de rádio (ERMES). 336/CEE).

ETSI ETS 300 342-1:1997 (06-1997)
Sistemas e equipamento rádio (RES); Compatibili- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
dade electromagnética (EMC) para sistemas europeus artigo 4.º da Directiva 89/
de telecomunicações digitais celulares (GSM 900 MHz 336/CEE).
e DCS 1800 MHz) � Parte 1: Rádio móvel, portá-
til e quipamento auxiliar.

ETSI ETS 300 384/A1:1997 (02-1997)
Sistemas de radiodifusão; Transmissores de radiodi- Artigo 3.º, n.º 2.
fusão sonora com modulação de frequência em VHF.

ETSI ETS 300 385/A1:1997 (03-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para liga- artigo 4.º da Directiva 89/
ções rádio digital fixas e equipamentos auxiliares 336/CEE).
com velocidades de dados da ordem de 2 Mbit/s e
superiores.

ETSI ETS 300 445/A1:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para mi- artigo 4.º da Directiva 89/
crofones sem fio e equipamento áudio similar com 336/CEE).
ligação por radiofrequência (RF).

ETSI ETS 300 446:1997 (03-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para apa- artigo 4.º da Directiva 89/
relhos telefónicos sem cordão de segunda geração 336/CEE).
(CT2) operando na faixa de frequências de 864,1 MHz
a 868,1 MHz, incluindo serviços de acesso público.

ETSI ETS 300 447:1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para emis- artigo 4.º da Directiva 89/
sores de radiodifusão de FM em VHF. 336/CEE).

ETSI ETS 300 487/A1:1997 (11-1997)
Sistemas e estações terrenas de satélite (SES); Esta- Artigo 3.º, n.º 2.
ções terrenas móveis que apenas recebem (ROMES)
funcionando na faixa de 1,5 GHz, assegurando a
comunicação de dados; Especificações de radiofre-
quência (RF).

ETSI ETS 300 673/1997 (02-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para equi- artigo 4.º da Directiva 89/
pamento terminal de abertura muito pequena (VSAT) 336/CEE).
operando a 4/6 GHz e 11/12/14 GHz e para equi-
pamento de estações terrenas transportáveis (TES)
para recolha de notícias por satélite (SNG) operando
a 11/12/13/14 GHz.

ETSI ETS 300 680-1:1997 (03-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para emis- artigo 4.º da Directiva 89/
sores/receptores da Banda do Cidadão (CB) e equi- 336/CEE).
pamento auxiliar (vocal e/ou não vocal); Parte 1:
Modulação angular.

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE

de norma- anulada ou substituída conformidade da norma
lização (1) anulada ou substituída
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ETSI ETS 300 680-2:1997 (03-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para emis- artigo 4.º da Directiva 89/
sores/receptores da Banda do Cidadão (CB) e equipa- 336/CEE).
mento auxiliar (vocal e/ou não vocal); Parte 2: Banda
lateral dupla (DSB) e/ou banda lateral única (SSB).

ETSI ETS 300 682:1997 (06-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para equi- artigo 4.º da Directiva 89/
pamento de chamada e procura de pessoas, de pe- 336/CEE).
quena cobertura.

ETSI ETS 300 683:1997 (06-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para equi- artigo 4.º da Directiva 89/
pamento de pequeno alcance (SRD) operando em 336/CEE).
frequências entre 9 kHz e 25 GHz 1.

ETSI ETS 300 684:1997 (12-1996)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Norma de Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
compatibilidade electromagnética (EMC) para equi- artigo 4.º da Directiva 89/
pamento de rádio amador disponível no mercado. 336/CEE).

ETSI ETS 300 717:1998 (04-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); compatibilidade electro- artigo 4.º da Directiva 89/
magnética (EMC) para equipamento de comunica- 336/CEE).
ções de rádio analógico celular; Equipamento móvel
e portátil.

ETSI ETS 300 719-1:1997 (06-1997)
Equipamento e sistemas de rádio (RES); Serviços Artigo 3.º, n.º 2.
privativo de chamada de pessoas, de grande cobertu-
ra; Parte 1: Características técnicas para os sistemas
privativos de chamada de pessoas, de grande cober-
tura.

ETSI ETS 300 741:1998 (01-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para equipamento de 336/CEE).
chamada de pessoas, de grande cobertura.

ETSI ETS 300 826:1997 (10-1997)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM) ; Norma de compatibili- artigo 4.º da Directiva 89/
dade electromagnética (EMC) para sistemas de trans- 336/CEE).
missão de banda larga a 2,4 GHz e equipamento de
rede local via rádio de desempenho elevado (HI-
PERLAN).

ETSI ETS 300 830:1998 (022-1998)
Assuntos de espectro radioeléctrico e compatibilida- Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) (e
de electromagnética (ERM); compatibilidade elec- artigo 4.º da Directiva 89/
tromagnética (EMC) para estações terrestres móveis 336/CEE).
somente receptoras (ROMES) funcionando na ban-
da 1,5 GHz para comunicações de dados.

ETSI TBR 06 (01-1997)
Sistemas e equipamento de rádio (RES); Telecomu- Artigo 3.º, n.º 2.
nicações sem fio digitais intensificadas (DECT);
Requisitos gerais de dispositivos para terminal.

ETSI TBR 23 (03-1998)
Compatibilidade electromagnética e aspectos relaci- Artigo 3.º, n.º 2.
onados ao espectro de rádio (ERM); Sistema terres-
tre de telecomunicações de voo (TFTS); Requisitos
técnicos para TFTS.

ETSI TBR 26 (05-1998)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Esta- Artigo 3.º, n.º 2.
ções terrestres de satélite móveis em terra de baixa
velocidade de transmissão de dados (LMES) em ope-
ração nas bandas de frequência de 1.5/1.6 GHz.

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE
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ETSI TBR 27 (12-1997)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Esta- Artigo 3.º, n.º 2.
ções terrestres de satélite móveis em terra de baixa
velocidade de transmissão de dados (LMES) em ope-
ração nas bandas de frequência de 11/12/14 GHz.

ETSI TBR 28 (12-1997)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Ter- Artigo 3.º, n.º 2.
minal de abertura muito pequena (VSAT); Estações
terrestres de satélite que transmitem a e recebem ou
apenas transmitem ou recebem, em operação nas
bandas de frequência de 11/12/14 GHz.

ETSI TBR 30 (12-1997)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Es- Artigo 3.º, n.º 2.
tações terrestres transportáveis (SNG TES) para co-
lecta de notícias por satélite em operação nas ban-
das de frequência de 11-12/13-14 GHz.

ETSI TBR 35 (08-1998)
Serviço de radiocomunicação terrestre (TETRA); Artigo 3.º, n.º 2.
Acesso de emergência.

ETSI TBR 41 (02-1998)
Redes de comunicação pessoal por satélite (S-PCN); Artigo 3.º, n.º 2.
Estações terrestres móveis (MES), inclusivamente
estações terrestres portáteis, para as S.PCN nas ban-
das de 1.6/2.4 GHz do serviço de satélite móvel
(MSS); Requisitos essenciais para terminal.

ETSI TBR 42 (02-1998)
Redes de comunicação pessoal por satélite (S-PCN); Artigo 3.º, n.º 2.
Estação terrestres móveis (MES), inclusivamente es-
tações terrestres portáteis, para as S.PCN na ban-
da 2.0 GHz do serviço de satélite móvel (MSS);
Requisitos essenciais para terminal.

ETSI TBR 43 (05-1998)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Ter- Artigo 3.º, n.º 2.
minal de abertura muito pequena (VSAT); Estações
terrestres de satélite que transmitem e recebem ou
apenas transmitem ou recebem, em operação nas
bandas de frequência de 4 GHz e 6 GHzdo serviço
de satélite móvel (MSS); Requisitos essenciais para
terminal.

ETSI TBR 44 (05-1998)
Sistemas e estações terrestres de satélite (SES); Esta- Artigo 3.º, n.º 2.
ções terrestres de satélite móveis em terra (LMES)
em operação de bandas de frequência de 1.5/1.6 GHz
proporcionando comunicações de voz e/ou dados.

(1) CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels; tel. (32-2)5000811; fax: (32-2)5500819 (http://www.cenorm.be).
(1) Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels; tel. (32-1)5196871; fax: (32-2) 5196919 (http://www.cenelec.org).
(1) ETSI: BP 152, F-06561 Valbone Cedex; tel. (33-4) 929442; fax: (33-4) 93654716 (http://www.etsi.org).

Notas

1 � Poderão, ainda, ser utilizadas as normas publicadas nas Directivas 73/23/EC e 89/336/CEE, de forma a demonstrar a conformidade
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a) e o artigo 3.-º, n.º 1, alínea b) da Directiva 1999/5/CE.

2 � Considera-se que os produtos estão em conformidade com a directiva, se cumprirem os requisitos nas condições de utilização a que
se destinam.

3 � A nova norma (ou a norma alterada) tem o mesmo âmbito que a norma anulada ou substituída. Na data referida, a norma anulada
ou substituída deixará de conferir presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva.

4 � A nova norma tem um âmbito menos vasto que o da norma anulada ou substituída. Na data referida, a norma (parcialmente) anula-
da ou substituída deixará de conferir presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva para os produtos que sejam abran-
gidos pela nova norma. A presunção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva para os produtos que continuem a ser abran-
gidos pela norma (parcialmente anulada ou substituída, mas que não sejam abrangidos pela nova norma, permanece válida.

5 � No caso de emendas a normas, a norma aplicável é a EN CCCCC:YYYY, respectivas emendas anteriores, caso existam, e a nova
emenda mencionada. A norma anulada ou substituída (coluna 4) consistirá então da EN CCCCC:YYYY e respectivas emendas anteriores,
caso existam, mas sem a nova emenda mencionada. Na data referida, a norma anulada ou substituída deixará de conferir presunção de con-
formidade com os requisitos essenciais da directiva.

6 � EN 301 489-1 contém os requisitos comuns sobre emissões e imunidade em relação à CEM para todos os equipamentos de rádio
deve utilizar-se juntamente com a adequada parte «rádio» desta norma para demonstrar presunção de conformidade com a alínea b) do n.º 1
do artigo 3.º da directiva.

7 � Esta lista substitui todas as listas anteriores publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

15 de Novembro de 2001. � O Vogal do Conselho de Administração, Álvaro Marques de Miranda. 02-2-3306

Organismo Data da cessação
europeu Referência e título da norma Referência da norma da presunção de Artigo da Directiva 199/5/CE
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Região de Turismo da Serra da Estrela

Aviso

Nomeação

Em cumprimento da deliberação da Comissão Executiva de 15 de
Outubro de 2001 e no exercício das competências que são conferi-
das àquele Órgão pelos Decretos-Leis n.os 287/91, de 9 de Agosto,
e 263/93, de 24 de Julho, faz-se público que Maria Odete Freire
Costa Ruivo, auxiliar técnica de turismo, índice 230, escalão 5 é
nomeada por urgente conveniência de serviço em comissão de ser-
viço extraordinária, por um período de seis meses, com efeitos a
partir de 16 de Outubro de 2001, na categoria de técnico-profissio-
nal de 2.ª classe, índice 240, escalão 5, de acordo com o estipulado
no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, e n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro. (Isento de visto do Tribunal de Contas).

29 de Outubro de 2001. � O Presidente a RTSE, Jorge Patrão.
10-2-126 690

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio
Processo n.º 750/2001.
Falência (requerida)
Requerente � Arania, S. A.
Requerido � FERPOL � Ferrag. de Portugal, L.da

Dr. Raul Cordeiro, juiz de direito do Tribunal de Águeda:

Faz saber que, são citados os credores da requerida FERPOL �
Ferrag. de Portugal, L.da, Borralha, 3750-859 Boralha, número de
identificação fiscal 500602743, para, no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da se-
gunda e última publicação do anúncio, deduzirem oposição, justifi-
carem os seus créditos ou proporem qualquer providência diferente
da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Outubro de 2001 e
foi distribuída ao 1.º Juízo.

18 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Raul Cordeiro. �
A Oficial de Justiça, Graciosa Maria Ferreira. 06-2-054 636

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Falência n.º 412/00 � 3.º Juízo.

Faz-se saber que, nos autos de falência n.º 412/00, a correr seus
termos no 3.º Juízo do tribunal de Alcobaça, em que é requerente
RECITRIVO � Ind. e Comércio de Artigos de Cristalaria, S. A.,
com sede na Zona Industrial de Alcobaça, Casal da Areia, Alcobaça,
foi proferida sentença em 5 de Novembro de 2001, na qual é decla-
rada falida, a requerente supra mencionada, tendo sido nomeado li-
quidatário judicial o Dr. José Joaquim Marques de Almeida, com
escritório na Rua do Penedo da Meditação, 8, 3000 Coimbra, tendo
sido constituída Comissão de Credores, como efectivos: Banco Co-
mercial Português, S. A., que exercerá as funções de presidente,
Resinagem Nacional, vogal, IAPMEI, vogal, o Centro Regional de
Segurança Social do Centro, vogal, Albertino Damásio Areias, vo-
gal, e como suplente Mandata, S. A., sendo ainda designado o prazo
de 30 dias, contados da data de publicação do anúncio no Diário
da República, para a reclamação de créditos.

Consigna-se que a presente acção, deu entrada neste Tribunal,
como recuperação de empresa, em 21 de Dezembro de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria Clara
Lourenço dos Santos. � A Escrivã-Adjunta, Maria Armanda
Tanqueiro. 10-2-126 691

TRIBUNAL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio

Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito do tribunal de
Aveiro:

Faz saber que, nos autos de falência n.º 775/2001 do 1.º Juízo
Cível, em que é requerente São Remo � Sapatarias, L.da, sociedade
comercial com sede na Rua de Gustavo Ferreira Pinto Bastos, 41,
em Aveiro, cuja petição deu entrada em juízo no dia 14 de Setem-
bro de 2001 são, por este meio citados, os credores da requerente
acima identificada para, para, no prazo de 10 dias, finda a dilação
de 10 dias, contados da data da publicação do último anúncio, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer providência diferente da requerida, devendo, em todos os ca-
sos, oferecer logo os meios de prova de que disponham, artigo 20.º,
n.º 3 do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

20 de Setembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria do Car-
mo Lourenço. � A Escrivã-Adjunta, Luz Gorete Simões dos San-
tos Matos. 10-2-126 687

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio
Processo n.º 602/2001.
Falência (requerida)
Requerente � Carvalho, Faria e Marques � Madeiras, L.da

Requerido � Rui Manuel Santos Neves Curado.

Dr. José Quaresma, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Fi-
gueira da Foz:

Faz saber que, são citados os credores do requerido Rui Manuel
Santos Neves Curado, residente em Telhada, Paião, 3080 Figueira
da Foz, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, 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 8 de Outubro de 2001.

24 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, José Quaresma. �
A Oficial de Justiça, Manuela Tinoco. 06-2-054 642

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 849/2001.
Falência (requerida)
Requerente � Joan Casals, S. L.
Requerida � Abreu & Marques, L.da

Dr. Pedro Rodrigues, juiz de direito do 4.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Guimarães:

Faz saber que, são citados os credores da requerida Abreu &
Marques, L.da, com sede na Rua de São Torcato, 1272, Azurém,
4800 Guimarães, número de identificação fiscal 503496952, 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 ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Outubro de 2001,
tendo sido expedida por correio registado em 26 de Diário da Re-
pública, Outubro de 2001.

5 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Pedro Rodri-
gues. � O Oficial de Justiça, José Manuel Magalhães.

06-2-054 643

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 258/2000.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
J. M. & A. S. � Ind. Transf. Borrachas, L.da
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São citados os credores de J. M. & A. S. � Ind. Transf. Borra-
chas, L.da, com sede na Zona Industrial, Caíde de Rei, Lousada, que
por decisão de 31 de Outubro de 2001, proferida nos presentes au-
tos, foi designado o dia 31 de Janeiro de 2002, pelas 14 horas, para
a realização da assembleia de credores no edifício deste Tribunal,
como preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade referida e
determinado o prosseguimento da acção declarativa de recuperação
de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
18 de Setembro de 2000, e que o seu duplicado se encontra à dis-
posição de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas
normais de expediente.

5 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Alexandra Ma-
ria Bandeira Ferraz Lage. � O Oficial de Justiça, João Peixoto.

06-2-054 628

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio
Processo n.º 802/2001.
Falência (requerida)
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António Dias Teixeira e outro(s).

Faz-se saber que, são citados os credores dos requeridos António
Dias Teixeira, Rua de Bento Landureza, lote 3, 1.º, F, 3720 Oliveira
de Azeméis, número de identificação fiscal 102039020, bilhete de
identidade n.º 842366 e mulher Maria Ermelinda Rocha Moreira
Teixeira, Rua de Bento Landureza, lote 3, 1.º, F, 3720 Oliveira de
Azeméis, número de identificação fiscal 102039046, bilhete de iden-
tidade n.º 4744900, casados entre si sob o regime da comunhão geral
de bens, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, 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 29 de Outubro de 2001.

31 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Joel Timóteo Ra-
mos Pereira. � A Oficial de Justiça, Odeta Sequeira.

06-2-054 622

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio
Processo n.º 813/2001.
Falência (requerida)
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Leonel Gomes da Silva e outro(s).

Dr. José Agostinho Sá Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis.

Faz-se saber que, são citados os credores dos requeridos Leonel
Gomes da Silva, Casal Marinho, 3700 Fajões, número de identifi-
cação fiscal 163633983, bilhete de identidade n.º 7549775 e Ana
Paula Almeida Oliveira, Casal Marinho, 3700 Fajões, número de
identificação fiscal 170215210, bilhete de identidade n.º 8426339,
para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, deven-
do 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 29 de Outubro de 2001.

8 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, José Agostinho Sá
Pereira. � A Oficial de Justiça, Manuela Costa. 06-2-054 624

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 261/2001.
Falência (requerida).
Requerente � SIKA � Indústria Química, S. A.
Requerida � DNCONSTRÓI � Construção Civil, L.da

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, são citados os credores da requerida DNCONS-
TRÓI � Construção Civil, L.da, Rua de Neves Costa, 53, 2.º,
Carnide, Lisboa, número de identificação fiscal 5037681, para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer providência diferente da requerida, 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 18 de Outubro de 2001.

30 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

06-2-054 634

Anúncio
Processo n.º 272/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Optoma Europe, L.td
Requerida � VISUALDATA � Sistemas de Formação, Conferên-

cias e Apresentações, L.da

Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, são citados os credores da requerida VISUAL-
DATA � Sistemas de Formação, Conferências e Apresentações,
L.da, com sede na Rua de Damião de Góis, 5, 3.º-A, Algueirão, Mem
Martins, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Outubro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

06-2-054 639

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 250/2001.
Falência (requerida).
Requerente � SIKA � Indústria Química, S. A.
Requerida � VAPECA � Sociedade de Construções, L.da

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

Faz saber que, são citados os credores da requerida VAPECA �
Sociedade de Construções, L.da, com sede no Alto da Barra, bloco
D, lote 2, Oeiras, número de identificação fiscal 502343121, 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 ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Outubro de 2001.

22 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Elsa Martins.

06-2-054 637
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3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 273/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Aopen Computer, B. V.
Requerida � INDEO � Electrónica e Informática, L.da

Dr.ª Tânia Isabel Sousa Carrusca, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, são citados os credores da requerida INDEO �
Electrónica e Informática, L.da, com sede na Avenida de Quinta
Grande, 28-E, Alfragide, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência dife-
rente da requerida, 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 15 de Outubro de 2001.

24 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Tânia Isabel Sousa
Carrusca. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 06-2-054 635

Anúncio
Processo n.º 94/1999.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Nacional Ultramarino, S. A.
Requerida � Olga de Jesus Pereira Marques.

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

Faz saber que, por sentença de 18 de Outubro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Olga de Jesus Pe-
reira Marques, com domicílio na Rua de Teresa Gomes, 7, 2.º, di-
reito, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Ana Amélia Fernandes
Morais Martins, Avenida da Praia da Vitória, 57, 5.º, esquerdo,
1000-246 Lisboa.

6 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

02-2-3305

Anúncio
Processo n.º 30/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
UNALBOR � União Industrial Borracha, S. A.

São citados os credores de UNALBOR � União Industrial Bor-
racha, S. A., com sede na Quinta do Lamas, Estrada da Paiã, 2675
Odivelas, que por decisão de 8 de Outubro de 2001, proferida nos
presentes autos, foi designado o dia 25 de Fevereiro de 2002, pelas
10 horas, para a realização da assembleia de credores no edifício
deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade referida e
determinado o prosseguimento da acção declarativa de recuperação
de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado Diploma, no prazo de 10 dias, contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
26 de Janeiro de 2001, e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas nor-
mais de expediente.

8 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

13-2-000 264

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

Anúncio
Processo n.º 224/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Paulo Alexandre Antero Mota
Requerida � GEDUARTE � Com. de Flores e Plantas Artificiais.

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

Faz saber que, são citados os credores da requerida GE-
DUARTE � Com. de Flores e Plantas Artificiais, L.da, com sede na
Rua do Freixo, 1.º frente, Campanhã, Porto, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Outubro de 2001.

19 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda.

06-2-054 638

Anúncio
Processo n.º 229/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Minho Expresso Viagens, L.da, com
sede na Rua de Joaquim António de Aguiar, 255, Porto, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Outubro de 2001.

19 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

06-2-054 616

Anúncio
Processo n.º 114/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Luís Fernando Ferreira Cardoso e outro(s).

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

Faz saber que, por sentença de 29 de Outubro de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Luís Fernando Fer-
reira Cardoso e mulher Adelaide Pereira Costa Cardoso, residentes
na Rua da Zorra, 115, Ramalde, 4420 Gondomar, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

5 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda.

27-2-000 256

Anúncio
Processo n.º 245/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de BOCCARD � Tubos Industriais, L.da,
com sede na Zona Industrial de Montalvo, lote 3, Constância E, no
Porto, Rua do Dr. Eduardo Santos Silva. 261, fracção AQ1, 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 ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Outubro de 2001.

12 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

06-2-054 617
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2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Falência n.º 228/2001 � 2.º Juízo.
Requerido � Fernando de Sá Silva, Rua do Alto do Facho, 134,

Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribu-
nal em 18 de Outubro de 2001, correm éditos de 10 dias que se
começarão a contar da última publicação do presente anúncio, ci-
tando os credores desconhecidos do requerido acima indicado, para,
no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposi-
ção ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou propo-
rem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qual-
quer caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham nos
termos do artigo 20.º, n.º 2 do CPEREF.

Os duplicados da petição inicial encontram-se è disposição de
quem os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

23 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

06-2-054 640

Anúncio

Falência n.º 232/2001 � 2.º Juízo.
Requerida � Confecções Cávado, L.da, com sede na Rua da Forta-

leza, 11, 4490 Póvoa de Varzim.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribu-
nal em 19 de Outubro de 2001, correm éditos de 10 dias que se
começarão a contar da última publicação do presente anúncio, ci-
tando os credores desconhecidos da requerida acima indicada, para,
no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposi-
ção ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou propo-
rem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qual-
quer caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham nos
termos do artigo 20.º, n.º 2 do CPEREF.

Os duplicados da petição inicial encontram-se è disposição de
quem os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

25 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

06-2-054 641

Anúncio
Processo n.º 233/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requeridos � António Sérgio Neves Teixeira Ramos e mulher Isa-

bel Maria Fonseca Marques Silva Teixeira Ramos.

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

Faz saber que, são citados os credores dos António Sérgio Neves
Teixeira Ramos e mulher Isabel Maria Fonseca Marques Silva Tei-
xeira Ramos, residentes na Rua Central de Ermetão, 622, São
Cosme, Gondomar, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 19 de Outubro de 2001.

25 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

06-2-054 608

Anúncio

Recuperação de empresa n.º 186/2001 � 2.º Juízo.
Requerente � Lino & Ferreira, L.da, com sede na Rua do Almada,

57, 4050-036 Porto.

Nos autos acima identificados, foi designado o dia 14 de Janeiro
de 2002, pelas 10 horas para a realização da assembleia de credo-
res.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste Tribunal em
31 de Agosto de 2001 e o despacho de prosseguimento da acção foi
proferido em 6 de Novembro de 2001.

Nos termos do artigo 44.º, n.os 1 e 2 do CPEREF, os credores,
ainda que preferentes, que pretendam intervir na assembleia, devem
no prazo de 10 dias, a contar da data da publicação do anúncio no
Diário da República, reclamarem os seus créditos, se antes o não
houverem feito, através de simples requerimento, mencionando a
origem, a natureza e montante do crédito.

Os credores que já anteriormente tenham reclamado e justificado
os seus créditos podem ainda corrigir ou completar a justificação,
nos termos e prazos atrás referidos.

As reclamações e impugnações serão acompanhadas dos duplica-
dos necessários para entrega o gestor judicial e aos membros da
comissão de credores, artigo 45.º, n.º 2 do citado diploma legal.

8 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

06-2-054 626

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Administrativos

Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 11 de Ja-
neiro de 2001:

Maria Tacão Horta � celebrado contrato em regime de avença com
a categoria correspondente a técnico superior de 2.ª classe, para
prestar assessoria técnico jurídica no âmbito do Direito Público,
com efeitos a partir de 11 de Janeiro de 2001.

Por despacho do reitor da Universidade de Évora de 29 de Maio
de 2001:

Maria Otília Ferreira Miralto � celebrado contrato em regime de
avença com a categoria correspondente a técnico superior de 2.ª
classe, para prestar apoio técnico no Departamento de Biologia.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Julho de 2001. � O Director dos Serviços Administrativos,
José Fernando Pereira Biléu Ventura. 10-2-126 697

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos se torna público que em 5 de Novembro
do corrente ano, foram celebrados contratos administrativos de pro-
vimento, por um ano, podendo ser prorrogados nos termos das dispo-
sições legais, para as estagiárias da carreira de técnica superior (en-
genharia civil), ao abrigo do disposto nos artigos 15.º e 16.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, com as seguintes candidatas:

Ana Maria Nogueira de Matos.
Susana Goreti Correia da Silva.

As candidatas foram aprovadas no concurso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 142, de 21 de Ju-
nho de 2001.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel
Castro Azevedo. 5-1-34 601
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe de divisão municipal da Divisão de Ambiente e
Serviços Urbanos.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 10 de Setem-
bro de 2001, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno geral para provi-
mento de um lugar de chefe de secção de divisão municipal da Di-
visão de Ambiente e Serviços Urbanos do grupo de pessoal dirigente
do quadro de pessoal do município de Albufeira.

2 � Área de actuação � a constante do regulamento da Organi-
zação dos Serviços Municipais do Município de Albufeira, com
exercício das funções de conteúdo genérico descritas mo mapa 1
anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e mapa 1 anexo ao Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, das especificadas definidas no
referido Regulamento, bem como das que, nos termos da lei, lhe
sejam delegadas.

3 � Requisitos legais de admissão � serão admitidos os funcio-
nários que reúnam, cumulativamente, os requisitos previstos nas alí-
neas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e satisfaçam as condições do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, considerando-se adequada a formação
na área de engenharia do ambiente.

4 � São condições preferenciais a formação em ambiente e com-
provada experiência profissional autárquica na área de actuação do
lugar a prover, factos a ponderar em sede de avaliação curricular.

5 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Albufeira, devidamente assinado, o qual, bem
como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente nesta câmara municipal, contra recibo, ou remetido
pelo correio, registado com aviso de recepção, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado e onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, situação militar, residência e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da respectiva categoria, serviço a que pertence,

natureza do vínculo e antiguidade na categoria, na carreira
e na administração pública;

d) Identificação completa do concurso e cargo dirigente a que
se candidata mediante referência ao número e data do Diá-
rio da República em que se encontre publicado o presente
aviso;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão
ao concurso.

6 � Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, a falta da declaração a que se refere a alínea e)
do número anterior implica a exclusão do candidato.

7 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, onde
constem nomeadamente as funções exercidas e respectivos
períodos de exercício, bem como a formação profissional
que possui, com indicação das identidades promotoras, res-
pectiva duração e datas de obtenção, juntando fotocópias
dos respectivos documentos comprovativos;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações referidas na alínea c) do n.º 5 do
presente aviso.

8 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Albufeira estão dispensados da apresentação dos documentos
referidos nas alíneas b) e c) do número anterior.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentação comprovativa das suas declarações.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) A avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � A avaliação curricular terá por objectivo avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20
valores e ponderará os seguintes factores:

a) Habilitações académicas;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

13 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada na escala
de 0 a 20 valores, e ponderará os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluências verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

14 � Para a realização da entrevista profissional de selecção os
candidatos serão convocados através de ofício registado.

15 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores.

16 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5.º do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta da reunião do júri, a qual será facultada aos candi-
datos que a solicitem.

18 � O concurso é válido para o provimento do lugar para que
é aberto e pelo prazo de seis meses contados da data da publicação
da lista de classificação final.

19 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Município de
Albufeira.

20 � A remuneração do cargo será a resultante do disposto no
artigo 34.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o ane-
xo 8 ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, incluindo
despesas de representação, nos termos estabelecidos no Despacho
Conjunto n.º 625/99, da Presidência do Conselho de ministros e
Ministério das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 179, de 3 de Agosto de 1999.

21 � As condições de trabalho e regalias sociais serão as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

22 � Sem prejuízo das formas de publicitação previstas nos ar-
tigos 33.º, 34.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, as
listas de candidatos e de classificação final, serão afixadas mo edi-
fício dos Paços do Município de Albufeira.

23 � Ao presente concurso são aplicáveis os seguintes diplomas
legais:

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Código do Procedimento Administrativo.

20 � O júri do concurso, tendo em consideração os resultados do
sorteio que nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, e no artigo 7.º, n.os 3 a 6 da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, foi realizado perante a Comissão de
Observação e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigen-
tes, em 11 de Outubro de 2001, conforme acta da mesma Comissão
n.º 452/2001, terá a seguinte constituição:

Presidente � vice-presidente da Câmara Municipal de Albufei-
ra, Vítor Manuel Clemente da Silva.

Vogais efectivos:

Director do departamento de Administração e Finanças, Dr.
António João dos Reis Peixinho.

Director do Departamento de Planeamento e Projectos,
arquitecto Fernando Jorge de Magalhães Ferraz de Melo.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Rede Viária e Trânsito, engenheiro
Manuel Henrique Correia Campeã.

Chefe da Divisão de Património e Aprovisionamento, Joa-
quim Gregório de Jesus Costa.
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25 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

26 � 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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

8 de Novembro de 2001 � O Presidente da Câmara, Arsénio
Manuel Vieira Catuna. 10-1-114 256

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da câmara de 12 de Novembro de 2001, foi nomeado na
categoria de engenheiro técnico civil de 1.ª classe, do quadro priva-
tivo da Câmara Municipal de Aljezur, na sequência de concurso
interno geral de acesso para provimento de um lugar na categoria
de engenheiro técnico civil de 1.ª classe, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 146, de 26 de Junho de 2001,
o candidato, António Maria Pereira Lopes Ferreira, o qual tem o
prazo máximo de 20 dias a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, 3.ª série, para aceitação da nome-
ação. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel
José de Jesus Marreiros. 10-1-114 257

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 9 de Novembro de 2001, foi nomeada por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos a 12 de Novembro de 2001, como
chefe da Divisão de Urbanismo e Habitação, em regime de comis-
são de serviço, por um período de três anos, ao abrigo dos n.os 1 a
7 do Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a arqui-
tecta principal desta câmara municipal, Maria do Pilar Mesquita
Costa Ramos, na sequência de concurso interno geral para provi-
mento de lugar de chefe da Divisão de Urbanismo e Habitação,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 190,
de 17 de Agosto de 2001. (O processo não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel
José de Jesus Marreiros. 10-1-114 258

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que por meu despacho de
7 de Novembro de 2001, nomeei para o lugar de técnico superior
de 2.ª classe, licenciatura em engenharia civil, Irene de Jesus Mar-
ques Fortunato, cuja acta com a classificação final foi devidamente
homologada em 6 de Novembro do corrente ano.

Considero a presente nomeação nos termos do n.º 3 do artigo 45.º
da Lie n.º 98/97, de 26 de Agosto, por urgente conveniência de ser-
viços, com efeitos imediatos.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José da
Costa Reis. 10-1-114 260

Aviso

Reclassificação profissional

No uso da competência que me é conferida por força da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, proce-
do à reclassificação profissional nos termos do n.º 15 do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, da funcionária
a seguir indicada: Ana Maria Antunes Vaz, técnica de relações pú-
blicas de 2.ª classe, escalão 1, índice 285, para técnica superior de
relações públicas de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José da
Costa Reis. 10-1-114 259

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

Aviso

Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
se torna público que, por meu despacho de 10 de Outubro de 2001,
foram reclassificadas ao abrigo do disposto no n.º 7, alíneas a) e b)
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro. São dispensadas do
exercício em comissão de serviço extraordinária, das funções corres-
pondentes à nova carreira pelo período de seis meses, ao abrigo do
disposto no artigo 7.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, as seguintes funcionárias:

Nome Categoria anterior Escalão Índice Categoria actual Escalão Índice

Custódia Jesus Marques Sargaço .................. Auxiliar Administ. ....... 5 163 Telefonista .................... 5 172
Lucília Rosa Arcadinho B. Piteira ................ Telefonista .................... 1 125 Assist. Admin. .............. 1 191

As nomeadas têm o prazo de 20 dias úteis a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, para aceitar a nomeação.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José António do Rosário Lopes Guerreiro. 10-1-114 254

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRONCHES

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
30 de Outubro de 2001, nomeei o único candidato classificado no
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
operário qualificado principal, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 162, de 14 de Julho de 2001: Fran-
cisco António de Sousa Ventura Belém � carpinteiro de limpos
principal.

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

30 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Gil da Con-
ceição Palmeiro Romão. 10-1-114 261

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 91/2001

Concursos internos de acesso gerais

1 � Faz-se público que por despacho superior datado de 2 de
Outubro de 2001, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
três concursos internos de acessos gerais para provimento dos seguin-
tes lugares:

Pessoal operário qualificado:

a) Lubrificador principal � dois lugares;
b) Pintor principal � um lugar;
c) Mecânico principal � um lugar.
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2 � Os concursos processam-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as adaptações à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais
legislação aplicável.

3 � Validade dos concursos � os concursos são válidos para as
vagas acima referidas, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do Município de Aveiro.
5 � São requisitos gerais de admissão os constantes no n.º 2o do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6 � São requisitos especiais, para todos os concursos, reunir as
condições previstas no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

6.1 � Ser operário qualificado com pelo menos, seis anos na ca-
tegoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

7 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão
e índice das respectivas categorias, estabelecido no Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Condições de admissão a concurso � as candidaturas devem
ser formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos: identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacionali-
dade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência, tele-
fone e número de contribuinte fiscal); habilitações literárias e pro-
fissionais; lugar a que se candidata, com referência ao Diário da
República que contenha a publicação do presente aviso; quaisquer
outros elementos que o candidato considere passíveis de influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência le-
gal.

8.1 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado,
obrigatoriamente, de fotocópia do bilhete de identidade; curriculum
vitae onde constem elementos sobre as habilitações académicas; for-
mação profissional e as actividades desenvolvidas, bem como as
acções de formação frequentadas (com indicação das datas de reali-
zação, respectiva duração e classificações, se as houver); declaração
passada e autenticada pelo serviço público a que se encontra vincu-
lado, em que conste o vínculo à função pública, a categoria que
possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira; fotocópia
conferida das classificações de serviço legalmente exigidas, ou de-
clarações emitidas pelo serviço em que conste a expressão qualita-
tiva das classificações reportadas aos anos em que foram atribuídas.

8.2 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de
Aveiro são dispensados da apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos que constem do respectivo processo individual.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos dos factos referidos que
possam relevar interesse para apreciação do seu mérito.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e das listas de classificação final serão feitas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Os métodos de selecção adoptados para todos os concur-

sos são a prova prática de conhecimentos específicos e a entrevista
profissional de selecção.

12.2 � A prova prática de conhecimentos específicos, com a
duração aproximada de 60 minutos consistirá na execução de um
determinado trabalho, relacionado com conteúdo do lugar a prover.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e objectiva as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os
seguintes factores:

a) Sentido de responsabilidade;
b) Facilidade de relacionamento;
c) Iniciativa.

12.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do
júri dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos se
solicitadas.

13 � Composição e constituição dos elementos do júri dos con-
cursos:

Presidente � vereador, Dr. José da Cruz Costa.
Vogais efectivos � director do Departamento de serviços Ur-

banos, engenheiro Amorim Manuel Ferreira Póvoa a quem
compete substituir o presidente nas suas faltas ou impedimen-
tos e chefe da Divisão de Recursos Humanos, Ana Marga-
rida da Luz Melo Castro.

Vogais suplentes � vereador em exercício permanente, Eduar-
do Elísio Silva Peralta Feio e chefe da Divisão de Organiza-
ção e Administração, Cecília de Lurdes Vieira Rocha Lucas.

14 � As provas serão realizadas em data, hora e local a indicar
oportunamente.

15 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

8 de Outubro de 2001. � O Vereador, José da Cruz Costa.
5-1-34 605

Aviso DRH n.º 92

Concurso interno de acesso geral

1 � Faz-se público que por despacho superior datado de 2 de
Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
um concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de técnico superior de serviço social assessor.

2 � O concurso processa-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, com as adaptações à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais
legislação aplicável.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
acima referida, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do Município de Aveiro.
5 � São requisitos gerais de admissão os constantes no n.º 2o do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6 � São requisitos especiais, para o concurso, reunir as condições
previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, ser técnico de serviço social com pelo
menos, três anos de serviço classificados de Muito Bom ou cinco
anos classificados de Bom.

7 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão
e índice das respectivas categorias, estabelecido no Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Condições de admissão a concurso � as candidaturas devem
ser formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos: identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacionali-
dade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência, tele-
fone e número de contribuinte fiscal); habilitações literárias e pro-
fissionais; lugar a que se candidata, com referência ao Diário da
República que contenha a publicação do presente aviso; quaisquer
outros elementos que o candidato considere passíveis de influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência le-
gal.

8.1 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado,
obrigatoriamente, de fotocópia do bilhete de identidade; curriculum
vitae onde constem elementos sobre as habilitações académicas; for-
mação profissional e as actividades desenvolvidas, bem como as
acções de formação frequentadas (com indicação das datas de reali-
zação, respectiva duração e classificações, se as houver); declaração
passada e autenticada pelo serviço público a que se encontra vincu-
lado, em que conste o vínculo à função pública, a categoria que
possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira; fotocópia
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conferida das classificações de serviço legalmente exigidas, ou de-
clarações emitidas pelo serviço em que conste a expressão qualita-
tiva das classificações reportadas aos anos em que foram atribuídas.

8.2 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de
Aveiro são dispensados da apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos que constem do respectivo processo individual.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos dos factos referidos que
possam relevar interesse para apreciação do seu mérito.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e das listas de classificação final serão feitas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Os métodos de selecção adoptados para ambos os concur-

sos são a avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.
12.2 � A avaliação curricular, será efectuada mediante concurso

de provas públicas e consistirá na apreciação e discussão do currí-
culo profissional de cada candidato.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e objectiva as apti-
dões profissionais dos candidatos, sendo ponderados os seguintes
factores:

a) Perfil para a função;
b) Motivação e interesse profissional.

12.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos se
solicitadas.

13 � Composição e constituição dos elementos do júri de ambos
os concursos:

Presidente � vereador, Dr. José da Cruz Costa.
Vogais efectivos � vereador em exercício permanente, Jaime

Simões Borges e chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Ana Margarida Luz Melo Castro.

Vogais suplentes � vereador em exercício permanente, Eduar-
do Elísio Silva Peralta Feio e chefe da Divisão de Organiza-
ção e Administração, Cecília de Lurdes Vieira Rocha Lucas.

14 � As provas serão realizadas em data hora e local a indicar
oportunamente.

15 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

2 de Outubro de 2001. � O Vereador, José da Cruz Costa.
5-1-34 603

Aviso DRH n.º 95/2001

Concurso interno de acesso geral

1 � Faz-se público que por despacho superior datado de 19 de
Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, o
seguinte concurso interno de acesso geral:

Pessoal técnico profissional.
Técnico profissional de biblioteca e documentação especialista �

um lugar.
2 � O concurso processa-se ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 204/

98, de 11 de Julho, 24/85, de 15 de Julho, 247/87, de 17 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, 412-A/98, de 30
de Dezembro, e 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Validade do concurso � caduca com o preenchimento do
lugar.

4 � Local de trabalho � área do Município de Aveiro.
5 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se todos os fun-

cionários, independentemente do serviço ou organismo a que perten-
çam e que satisfaçam os requisitos fixados na alínea b) do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão
e índice da respectiva categoria, estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Conteúdo funcional � o descrito no despacho n.º 1/90, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de Janeiro de 1990.

8 � Condições de admissão a concurso � as candidaturas devem
ser formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos: identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacionali-
dade, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência, tele-
fone e número de contribuinte fiscal); habilitações literárias e pro-
fissionais; lugar a que se candidata, com referência ao Diário da
República que contenha a publicação do presente aviso; quaisquer
outros elementos que o candidato considere passíveis de influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência le-
gal.

8.1 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado,
obrigatoriamente, de fotocópia do bilhete de identidade; curriculum
vitae onde constem elementos sobre as habilitações académicas; for-
mação profissional e as actividades desenvolvidas, bem como as
acções de formação frequentadas (com indicação das datas de reali-
zação, respectiva duração e classificações, se as houver); declaração
passada e autenticada pelo serviço público a que se encontra vincu-
lado, em que conste o vínculo à função pública, a categoria que
possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira; fotocópia
conferida das classificações de serviço legalmente exigidas, ou de-
clarações emitidas pelo serviço em que conste a expressão qualita-
tiva das classificações reportadas aos anos em que foram atribuídas.

8.2 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de
Aveiro são dispensados da apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos que constem do respectivo processo individual.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos dos factos referidos que
possam relevar interesse para apreciação do seu mérito.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e das listas de classificação final serão feitas nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

12 � Métodos de selecção:
12.1 � Os métodos de selecção adoptados para este concurso

consistem na avaliação curricular (em que serão considerados a ha-
bilitação académica de base, a formação profissional, a experiência
profissional e a classificação de serviço, de acordo com os n.os 2 e
2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,) e a
entrevista profissional de selecção.

12.2 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos se solicitada.

13 � Composição e constituição dos elementos do júri do con-
curso:

Presidente � vereador, Dr. José da Cruz Costa.
Vogais efectivos � chefe da Divisão de Acção Cultural, Dr.

Emanuel Cunha, e técnica superior de biblioteca e documen-
tação principal, Dr.ª Madalena Rosa Pinheiro.

Vogais suplentes � vereador em exercício permanente, Jaime
Simões Borges, e chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Ana Margarida Luz Melo e Castro.

14 � As provas serão realizadas em data hora e local a indicar
oportunamente.

29 de Outubro de 2001. � O Vereador, José da Cruz Costa.
5-1-34 604

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do vice-
-presidente da câmara, datado de 25 de Outubro de 2001, foram
nomeados para os lugares de técnico superior de 2.-ª classe das áreas
de administração pública e engenharia electrotécnica, os candidatos
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aprovados em estágio, Irene Maria de Oliveira Fontes e Miguel Nuno
Ferreira Andrade, respectivamente.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

14 de Novembro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 10-1-114 262

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso DRH n.º 161/2001

Para os devidos efeitos torna-se público as classificações finais dos
estágios dos técnicos de informática, grau 1, nível 1, estagiários,
Paulo José Simão Fernandes Gonçalves, com 16,5 valores e Rui
Manuel Gaspar Henriques, com 16 valores, cujas reconversões pro-
fissionais foram publicadas no Diário da República, 3.ª série,
n.º 226, de 29 de Setembro de 2000, tendo iniciado os estágios em
regime de comissão de serviço extraordinária em 29 de Setembro de
2000.

As presentes classificações finais de estágio, foram homologadas
pelo vereador do Serviço Municipal de Recursos Humanos em 29
de Outubro do corrente ano.

5 de Novembro de 2001. � A Chefe da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa de Pessoal (com delegação de assinatura), Maria José
Torres. 01-1-006 925

Aviso DRH n.º 163/2001

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local atra-

vés do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que, por despacho do vereador do Serviço Municipal de Recursos
Humanos de 24 de Outubro de 2001, foram reclassificados profis-
sionalmente em técnicos superiores de 1.ª classe, ao abrigo do n.º 6
do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, os chefes de repartição, António Carlos Coelho Marciano e
Maria Clara Doroana Fernandes Baião, nomeados, em comissão de
serviço, como coordenador, com nível de Divisão do Gabinete de
Apoio ao Munícipe e Assuntos Administrativos e como chefe da
Divisão Administrativa do Urbanismo, respectivamente.

Mais se torna público que as nomeações serão em comissão, nos
termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho.

5 de Novembro de 2001. � A Chefe da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa de Pessoal (com delegação de assinatura), Maria José
Torres. 01-1-006 926

Aviso DRH n.º 164/2001

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local atra-
vés do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que, por despacho do vereador do Serviço Municipal de Recursos
Humanos de 5 de Novembro de 2001, foram reclassificados profis-
sionalmente ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, conjugado com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, os funcionários abaixo identificados nas
seguintes categorias respectivas:

Nome Categoria actual Índice Categoria futura Índice

Luís Manuel Reis ........................... Condutor de máquinas pesadas e veí- 172 Motorista de transportes colectivos 176
culos especiais.

Luís Miguel Gomes Lourenço ....... Motorista de pesados ...................... 153 Motorista de transportes colectivos 167

Mais se torna público que as nomeações serão em comissão de
serviço, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local através do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

8 de Novembro de 2001. � A Chefe da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa de Pessoal (com delegação de assinatura), Maria José
Torres. 01-1-006 927

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

Concurso externo para provimento
de dois lugares de tractorista

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 do corrente, nomeei os concorrentes classificados nos dois pri-
meiros lugares do concurso referido em epígrafe:

Eliseu Pires Martins.
José Joaquim Lopes Laureano.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo máximo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nandes Estevens. 10-1-114 263

Aviso

Concurso externo para provimento
de três lugares de auxiliar administrativo

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 do corrente, nomeei os concorrentes classificados nos três
primeiros lugares do concurso referido em epígrafe:

Isabel Maria Palma Rodrigues.
Maria João Assunção Morais.
Anabela Pereira da Palma.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo máximo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nandes Estevens. 10-1-114 264

CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Chamusca, de 19 de Outubro,
foi revogado o seu despacho de 3 de Maio de 2001, no que con-
cerne à constituição do júri suplente do concurso externo de ingres-
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so para provimento de 20 lugares de auxiliares de serviços gerais,
passando a fazer parte do júri os membros abaixo indicados:

Júri suplente � Ana Isabel Pereira Marques Tanoeiro, chefe de
secção, e José António Reis e Silva de Oliveira Neves, ar-
quitecto de 1.ª classe.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Mo-
rais da Conceição Carrinho. 10-1-114 265

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 26 do corrente, na sequência do concurso interno de acesso ge-
ral para provimento de um lugar de técnico profissional especialista
da carreira de desenhador, grupo de pessoal técnico profissional,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 154,
de 5 de Julho de 2001, foi nomeado para o referido lugar o único
candidato aprovado no concurso, João Luís Barreto Rodrigues.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias contados do
dia útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. [Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 06-1-032 690

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 459/2001

Torna-se público que, de acordo com o meu despacho de 15 de
Outubro de 2001, foi autorizada a transferência da funcionária,
Carmelinda de Jesus Gonçalves Saragoça Martinho, assistente ad-
ministrativo do quadro dos Serviços Municipalizados de Portimão,
para esta autarquia, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, já com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

O referido funcionário tem o prazo de 20 dias para a aceitação
do respectivo lugar, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

17 de Outubro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-114 266

Aviso n.º 465/2001

1 � Faz-se público que, em conformidade com o meu despacho
datado de 24 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral, com vis-
ta ao preenchimento de quatro lugares de assistente administrativo
especialista.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento das vagas referidas, caducando com o seu respectivo pre-
enchimento.

4 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de recur-
sos humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado
para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de
Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

4.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número do bilhete de identi-
dade, data e serviço que o emitiu, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso, com excepção dos funcionários pertencentes a esta
autarquia.

4.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou autenticado por notário público ou
fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse das
habilitações académicas; com excepção dos funcionários
pertencentes a esta autarquia;

b) Currículo profissional, detalhado, datado, assinado e actu-
alizado, onde conste, nomeadamente as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamente
comprovada, sob pena de não ser considerada, por do-
cumento autêntico ou autenticado ou fotocópia de do-
cumento idóneo.

4.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

6 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será
feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Prova de conhecimentos.

6.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

AC + PC
CF = ����

2

em que:

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

6.1.1 � A prova de conhecimentos, consistirá na realização de
uma prova oral, de natureza teórica, terá a duração máxima de 30
minutos, pontuada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminatório caso
a classificação seja inferior a 9,5 valores, e versará sobre o progra-
ma de provas a seguir indicados:

Programa:

Autarquias locais:

Organização e funcionamento.

Regime jurídico da função pública:

Noção de funcionário e agente;
Férias, faltas e licenças;
Direitos e deveres dos funcionários e agentes.

Legislação:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � estabelece o
Quadro de competências , assim como o regime jurídico de
funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro � Regime de cons-
tituição, modificação e extinção da relação jurídica de em-
prego, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alteração in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo De-
creto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � estatuto disciplinar;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000.

6.1.2 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, com base na análise dos respectivos currículos
profissionais, onde serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.
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a) Habilitações académicas de base; onde se pondera a titulari-
dade de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida da seguinte forma:

Escolaridade obrigatória � 10 valores;
9.º ano de escolaridade � 12 valores;
11.º ano de escolaridade � 14 valores;
12.º ano de escolaridade � 16 valores;
Bacharelato � 18 valores;
Licenciatura � 20 valores.

b) Formação profissional; em que se ponderam as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas
com as área funcionais dos lugares postos a concurso da seguinte
forma:

Sem cursos ou acções de formação ou sem interesse para a área
funcional � 10 valores;

Cursos ou acções de formação com interesse para a área funcio-
nal:

Com duração até 7 horas � 12 valores;
Com duração até 35 horas � 14 valores;
Com duração até 70 horas � 16 valores;
Com duração até 120 horas � 18 valores;
Com duração superior a 120 horas � 20 valores.

c) Experiência profissional; em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o concurso é
aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da
sua natureza e duração da seguinte forma:

Experiência profissional na Administração Pública, até três
anos � 14 valores;

Por cada ano suplementar acresce 1 valor;
Experiência profissional na categoria, até três anos � 14 valo-

res;
Por cada ano suplementar acresce 1 valor.

Em que este factor (experiência profissional) será ponderado
mediante a aplicação da fórmula que a seguir se descreve:

EPAP + EPC
EP = ������

2

em que:

EP = experiência profissional;
EPAP = experiência profissional na Administração Pública;
EPC = experiência profissional na categoria.

d) Classificação de serviço será ponderada do seguinte modo:

Três anos de Bom � 14 valores;
Dois anos de Bom e um de Muito bom � 16 valores;
Dois anos de Muito bom e um de Bom � 18 valores;
Três anos de Muito bom � 20 valores.

A avaliação curricular, terá carácter eliminatório, caso a classifi-
cação será inferior a 9,5 valores e será valorizada mediante a seguinte
fórmula:

(3 × HAB) + (1 × FP) + (3 × EP) + (3 × CS)
AC = ����������������

10

em que:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitação académica de base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

6.1.3 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

7 � Local de trabalho � área do município de Faro.
8 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifica-

ção final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Municipal
de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

9 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr.ª Aldemira Maria Cabanita do Nascimento
Bispo Pinho, vereadora.

Vogais efectivos:

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director de
Departamento de Administração Geral.

Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, técnica superior
de 2.ª classe (jurista).

Vogais suplentes:

Maria Helena Trinta da Cruz Freitas, chefe de Secção de
Cadastro e Vencimentos da área de recursos humanos.

João Cristiano de Almeida Moura, chefe de Secção de
Recrutamento.

24 de Outubro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Aldemira Maria Cabanita do Nascimento Bis-
po Pinho. 10-1-114 268

Aviso n.º 466/2001

Torna-se público que, de acordo com o meu despacho, datado de
2 de Maio de 2001, foi autorizada a requisição do funcionário, Luís
Miguel Neto Pires, técnico superior de desporto do quadro de pes-
soal da Câmara Municipal de Albufeira, para esta autarquia, nos
termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro.

O referido funcionário tem o prazo de 20 dias para a aceitação
do respectivo lugar, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

29 de Outubro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-114 267

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
datado do dia 24 de Outubro de 2001, e ao abrigo da competência
que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, foram reclassificados, nos termos da alínea e) do ar-
tigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e em con-
formidade com o n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, os seguintes funcionários:

Fernando Augusto Branco, cantoneiro de vias municipais, po-
sicionado no escalão 8, índice 220 � para a categoria de
operário principal (pedreiro) da carreira de pessoal operário
qualificado do grupo operário, escalão 4, índice 230;

José Carlos Andrade Veríssimo, cantoneiro de vias municipais,
posicionado no escalão 4, índice 158 � para a categoria de
operário (pedreiro) da carreira de operário qualificado do
grupo operário, escalão 4, índice 163.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Edgar
Manuel da Conceição Gata. 06-1-032 691

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, datado de 5 de Novembro de 2001, e na se-
quência do concurso aberto por aviso n.º 48/00, de 19 de Dezem-
bro de 2000, foi nomeado, para a vaga de operário principal, car-
pinteiro da carreira de operário qualificado, do grupo de pessoal
operário, Joaquim José Salvado Cunha classificado respectivamen-
te em 1.º lugar, no concurso oportunamente realizado.

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

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ma-
ria de Brito Fortunato. 10-1-114 269
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 457/2001

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico profissional principal (sanitário)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 5 de Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
um lugar de técnico profissional principal (sanitário).

1 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro,
427/89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, e 409/91, de
17 de Outubro.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

3 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reunam,
até ao término do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais:

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 in-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

3.2 � Requisitos especiais � podem candidatar-se a este concurso
os técnicos profissionais de 1.ª classe (sanitário), com pelo menos
três anos na respectiva categoria classificados de Muito bom ou cinco
anos classificados de Bom, que sejam funcionários das entidades
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � Local de trabalho � Departamento de Ambiente e Serviços
Urbanos.

5 � O vencimento é o correspondente ao índice 230, € 694,83 �
139 300$.

6 � Conteúdo funcional � funções de natureza executiva de
aplicação técnica com base no estabelecimento ou adaptação de
métodos e processos, enquadradas em directivas bem definidas, exi-
gindo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de
um curso profissional.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos � vice-presidente, arquitecta Maria João de
Lacerda Caetano que presidirá, director do Departamento de
Ambiente e Serviços Urbanos em regime de substituição,
engenheiro técnico electromecânico especialista, Jorge Ma-
nuel da Piedade Reis, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e director do Departamento de Admi-
nistração Geral, Dr. Joaquim José Bento Rocha.

Membros suplentes � vereador Casimiro José Bico Martins
Branco, e director do Departamento de Planeamento e Ges-
tão Urbanística, engenheiro José António Martins Silva.

8 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos teó-
rico-prática, com a duração de quatro horas.

8.1 � Programa da prova de conhecimentos gerais � análise e
recolha de água para consumo humano, de acordo com a legislação
em vigor � Decretos-Leis n.os 152/97, e 236/98, de 19 de Junho, e
de Agosto.

9 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que, na classifi-
cação final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

10 � Em caso de igualdade de classificação aplica-se os critérios
previstos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Lagos, podendo ser entregues pessoalmente
na Secção de Recrutamento, Selecção e Remunerações, dentro das
horas normais de expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso

de recepção, para a Câmara Municipal de Lagos, edifício da Trin-
dade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos, expedidas até
ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar,
quando for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações referidas nas alíneas d) e e) do
número anterior.

13 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
devendo os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos mencio-
nados nas referidas alíneas.

14 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação,
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no átrio das instalações
provisórias da Câmara Municipal de Lagos, edifício da Trindade,
Estrada da Ponta da Piedade, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Va-
lentim Rosado. 10-1-114 270

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º 59/2001. � Concurso interno geral de aces-
so para provimento de um lugar na categoria de asses-
sor principal da carreira de engenheiro do grupo de pes-
soal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
vereadora dos Serviços Administrativos com poderes delegados pelo
presidente desta Câmara Municipal, de 26 de Setembro de 2001, se
encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso inter-
no geral de acesso para provimento de um lugar na categoria de
assessor principal da carreira de engenheiro do grupo de pessoal
técnico superior do quadro de pessoal deste município.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
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404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/
90, de 4 de Abril, e 6/96, de 31 de Janeiro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido unicamente
para o lugar indicado, caducando com o respectivo provimento.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para a Administração Pública local.

4 � Condições gerais e especiais de admissão:
4.1 � Requisitos gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 � Requisitos especiais � ser assessor da carreira de enge-
nheiro com, pelo menos três anos de serviço, classificados de Mui-
to bom ou cinco anos classificados de Bom.

5 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

5.1 � Factores de apreciação:

a) Avaliação curricular � destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com as
exigências da função, a habilitação académica de base, a
formação profissional, a experiência profissional e classi-
ficação de serviço;

b) Entrevista profissional de selecção � terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de uma
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, ponderando os seguintes factores:

Sentido de responsabilidade;
Iniciativa;
Capacidade de organização e planeamento;
Sociabilidade.

6 � Classificação final � a classificação final dos concorrentes
será expressa numa escala de 0 a 20 valores.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Loulé, e entregue
pessoalmente na Secção de Gestão e Formação de Pessoal desta
autarquia, contra recibo, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de Loulé, Praça da República, 8100 Loulé, devendo cons-
tar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturali-
dade e nacionalidade, residência, código postal, número de
telefone, situação militar, se for caso disso, número, data e
serviço de identificação que emitiu o bilhete de identidade,
número de contribuinte;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo e antiguidade na categoria, na carreira e na função
pública;

d) Classificação de serviço obtida nos anos relevantes para a
promoção;

e) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal,
designadamente os previstos no n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
os quais só serão tidos em consideração pelo júri quando
devidamente comprovados.

7.1 � Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo reque-
rimento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de provi-
mento em funções públicas, enunciadas no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sob pena de exclusão.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Declaração actualizada, emitida pelo serviço ou organismo
de origem, da qual constem, inequivocamente, a natureza
do vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço na cate-
goria, na carreira e na função pública e as classificações de
serviço obtidas nos anos relevantes para a promoção, com
indicação das respectivas expressões quantitativas e men-
ções qualitativas;

b) Certificado comprovativo das habilitações literárias ou fo-
tocópia do mesmo;

c) Certificados comprovativos da formação profissional ou
fotocópias dos mesmos;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

8 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé são dispensados da apresentação dos documen-
tos referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, caso constem do res-
pectivo processo individual, devendo tal facto ser expressamente
referido nos requerimentos de admissão a concurso.

9 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, não é admitida a junção de documen-
tos que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para
entrega das candidaturas.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, será
afixada no edifício dos Paços do Município.

13 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

14 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Manuel Pontes Costa, vereador.
Vogais efectivos � engenheiro Eurico dos Santos Martins

Murta, director de Departamento de Ambiente e Serviços
Urbanos, e engenheiro José António Quadros da Silva, che-
fe de Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos.

Vogais suplentes � Dr.ª Maria João Martins Lopes da Fonse-
ca Pereira e Sousa, chefe de Divisão de Actividades Econó-
micas, e Dr. Rui Salvador Felizardo Tardão, chefe de Divi-
são Jurídica e de Contencioso.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

7 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 272

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente desta Câmara Municipal, de 6 de Novembro de 2001, foi
concedida ao auxiliar de serviços gerais do grupo de pessoal auxili-
ar do quadro de pessoal desta autarquia, João António Rocheta
Guerreiro, licença sem vencimento por um ano, com início no dia 8
de Novembro de 2001, ao abrigo e nos termos do disposto no ar-
tigo 76.º, e n.º 1 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março.

7 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 271

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso de admissão a estágio
para provimento de um lugar de técnico superior de
serviço social de 2.ª classe.

Nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que por despacho do
presidente da Câmara de 30 de Agosto de 2001, proferido pelo pre-
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sidente da Câmara ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da presente publicação no Diário da Re-
pública concurso externo de ingresso de admissão a estágio para pro-
vimento de um lugar de técnico superior de serviço social de 2.ª
classe do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 30 de Junho de 1999.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e tem a validade de três meses, contados da data da
publicação da lista de classificação final.

2 � Conteúdo funcional da categoria a prover � funções de in-
vestigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos
científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informa a decisão
superior, requerendo uma especialização e formação de nível de li-
cenciatura em Serviço Social.

3 � Local de trabalho � área do município da Lourinhã.
4 � Remunerações � é a estipulada no anexo II do Decreto-Lei

n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para as carreiras do grupo de
pessoal técnico superior, sendo as condições de trabalho as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública
local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, podem candidatar-se a este
concurso os indivíduos que reunam até ao termo do prazo para a
apresentação de candidaturas os seguintes requisitos:

5.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.1 � Requisitos especiais � licenciatura em Serviço Social.
6 � Apresentação de candidaturas:
6.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas mediante requerimento elaborado em folhas normalizadas,
brancas ou de cores pálidas, de formato A4, ou papel contínuo, di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, Praça de
Marquês de Pombal, 2530-127 Lourinhã, e entregue pessoalmente,
ou enviado pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção,
e expedido até ao termo do prazo fixado, podendo ser utilizado papel
normalizado em formato A4, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte, residência e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publica-

ção do presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

passíveis de influenciar o seu mérito ou de constituir mo-
tivo de preferência legal, as quais só serão consideradas se
devidamente comprovadas.

6.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Fotocópia simples do certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho (ver n.º 5.1 deste aviso), os quais
são dispensados temporariamente desde que os candidatos
declarem no respectivo requerimento, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enuncia-
dos nas citadas alíneas;

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
de constituírem motivo de preferência legal, os quais só
serão considerados se devidamente comprovados;

f) Os candidatos deverão juntar ao requerimento de admissão
a concurso, ou ao curriculum vitae, os documentos com-
provativos da experiência profissional e da formação pro-
fissional. A não junção destes documentos originais ou fo-
tocópias autenticadas implicará que as mesmas não sejam
tidas em consideração para efeitos da avaliação curricular.

6.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

6.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

6.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 7
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos:

Prova teórica (escrita) de conhecimentos específicos com carác-
ter eliminatório, avaliação curricular e entrevista profissional
de selecção. Passam à fase seguinte da selecção os candida-
tos que na prova de conhecimentos específicos obtenham
classificação superior a 9,5 valores. A prova de conhecimen-
tos, reveste-se de natureza teórica, tendo a duração de 120
minutos, e obedecerá ao seguinte programa:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo
artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � Quadro de compe-
tências e regime jurídico de funcionamento, dos órgãos
dos municípios e freguesias;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro � Quadro de transfe-
rências de atribuições e competências para as autarquias
locais;

Organização dos Serviços Municipais da Câmara Munici-
pal da Lourinhã, publicada no Diário da República, 2.ª
série, n.º 167, de 20 de Julho de 1996;

Rendimento mínimo garantido (Lei n.º 19-A/96, de 29 de
Junho, Decreto-Lei n.º 164-A/97, de 27 de Junho, De-
creto-Lei n.º 196/97, de 31 de Julho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2000, de 11 de
Maio, Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97,
de 18 de Novembro, e Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto);

Menores em risco (Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 de Maio;
e Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro);

Habitação social (Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de Junho,
Decreto-Lei n.º 150-A/91, de 22 de Abril, Decreto-Lei
n.º 87/95, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 197/95, de 29
de Julho).

7.1 � Para a realização da prova escrita de conhecimentos espe-
cíficos os candidatos deverão ser portadores da legislação acima
enunciada, podendo consultar os diplomas relativos às matérias cons-
tantes do programa, sendo somente admitidas as anotações feitas
pelos candidatos nos próprios diplomas, não sendo autorizado o uso
de legislação comentada.

8 � Sistema de classificação final � na classificação final, é
adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprova-
dos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores
sendo adoptada a seguinte fórmula classificativa final:

10PCE + 5AC + 5EPS
CF = ��������

20

em que:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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9 � Os critérios de classificação e ponderação das provas de
conhecimentos específicos, avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção, constam da acta n.º 1 do júri, encontram-se à
disposição dos candidatos nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessa-
dos têm acesso, nos termos da lei, às actas e os documentos em que
assentam as deliberações do júri.

11 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final do concurso serão publica-
das no Diário da República, 3.ª série, ou afixados no átrio do edi-
fício dos Paços do Município, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Júri do concurso � nos termos dos artigos 12.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e 2.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Leandro Filipe Fernandes.
Vogais efectivos:

Vereador João Duarte Anastácio de Carvalho, que substi-
tui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Vereador José António da Costa Tomé.
Engenheiro António Henriques de Carvalho e Matos, chefe

da Divisão Técnica de Ambiente em gestão corrente.

13 � Regime de estágio:
13.1 � O estágio tem a duração de um ano, com carácter proba-

tório e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

13.1.2 � A frequência do estágio é feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vincula-
dos à função pública e em regime de comissão de serviço extraor-
dinário no caso de possuir nomeação definitiva.

13.1.3 � Será provido a título definitivo no lugar de técnico su-
perior de serviço social de 2.ª classe o candidato que no estágio
obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores). A não apro-
vação em estágio implica o regresso ao lugar de origem ou a imedi-
ata rescisão do contrato, sem direito a qualquer indemnização, con-
soante se trate de indivíduos vinculados ou não à função pública.

13.1.4 � O estagiário deverá apresentar o respectivo relatório de
estágio (três cópias) no prazo de 30 dias úteis após a conclusão do
mesmo.

13.1.5 � A classificação de serviço será atribuída com observân-
cia das regras previstas no Regulamento da Classificação de servi-
ço na função pública (Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de
Junho), ressalvada a adaptação do número seguinte.

13.1.6 � O preenchimento da ficha de notação pelo estagiário
deverá ter lugar nos cinco dias úteis subsequentes ao termo do está-
gio, seguindo-se sucessivamente todos os demais prazos.

13.2 � A avaliação e classificação do estágio � traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética sim-
ples das classificações feita com base no relatório de estágio, clas-
sificação de serviço relativa ao período de estágio e os cursos de
formação profissional que eventualmente venham a ter lugar no
decurso do estágio, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação inferior a 14 valores sendo adoptada a se-
guinte fórmula classificativa final:

RE + CS + FP
CF = ������

2 (3)

em que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço;
FP = resultado da formação profissional, caso haja.

13.8 � Os critérios de classificação e ponderação do estágio,
constam da acta n.º 1 do júri, encontram-se à disposição dos candi-
datos nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

13.9 � A avaliação e classificação final do estágio compete ao júri
de acompanhamento do estágio tendo a mesma constituição do júri
do concurso de selecção.

14 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho,

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

15 � Nos termos do Despacho Conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicada pelo ofício-circular n.º 13/
DEAS/00 � em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, 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 pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente do Júri, Leandro Fili-
pe Fernandes. 4-1-8044

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico profissional de biblioteca e do-
cumentação especialista.

Nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, torna-se público ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação no Diá-
rio da República concurso interno de acesso geral para um lugar
técnico profissional de biblioteca e documentação especialista do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 150, de 30 de Junho de 1999.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de
quatro meses contados da data da publicação da lista classificativa
final.

2 � Local de trabalho � área do município da Lourinhã.
3 � Conteúdo funcional � o constante no mapa II anexo ao

Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Maio.
4 � Remunerações � é a estipulada no mapa anexo ao Decreto-

-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, sendo as condições de trabalho
as genericamente vigentes para os funcionários da Administração
Pública local.

5 � Requisitos de admissão � nos termos do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, poderão candidatar-se todos os funcionários da
administração central e administração local, independentemente do
quadro a que pertençam e que reunam cumulativamente os seguin-
tes requisitos:

a) Requisitos gerais � os previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � estar nas condições previstas na
alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, com a alteração introduzida pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Apresentação de candidaturas:
6.1 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-

malizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal da Lourinhã, Praça de José Máximo da Costa, 2530
Lourinhã, e entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio, em carta
registada, com aviso de recepção, e expedido até ao termo do prazo
fixado, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria detida, serviço a que pertence, natureza do vín-

culo, antiguidade na categoria, na carreira e na função pú-
blica;

d) Lugar a que se candidata, referenciando a data e publica-
ção do presente aviso;

e) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
passíveis de influenciar o seu mérito ou de constituir mo-
tivo de preferência legal, as quais só serão consideradas se
devidamente comprovadas;

f) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.
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6.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Certificado autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Cópia do bilhete de identidade actualizado;
c) Documentos comprovativos dos requisitos enunciados nas

alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados tem-
porariamente desde que os candidatos declarem no respec-
tivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos enunciados nas citadas
alíneas, assinatura esta simples ou por semelhança;

d) Declaração comprovativa da posse dos requisitos especiais,
emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devidamen-
te autenticada e actualizada, da qual conste, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o escalão
detidos, a antiguidade na actual categoria, carreira e função
pública, bem como a classificação de serviço atribuída ao
candidato no período mínimo exigível para admissão con-
curso (pelas respectivas expressões quantitativas, sem arre-
dondamento);

e) Certificados, autênticos ou autenticados, comprovativos das
acções de formação frequentadas na categoria que actual-
mente detém com indicação das entidades que as promo-
veram, períodos em que as mesmas decorreram e respectiva
duração;

f) Currículum profissional detalhado, datado e assinado;
g) Cópia das classificações de serviço dos anos relevantes para

concurso, devidamente autenticadas pelos serviços de ori-
gem;

h) Documentos comprovativos dos factos referidos na alínea e)
do n.º 6.1 deste aviso.

6.1.2 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei
penal.

6.1.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles
referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

6.1.4 � A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 7
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a concurso
serão:

Avaliação curricular, que terá um coeficiente de ponderação 2;
Entrevista profissional de selecção.

7.1 � Na classificação final, é adoptada a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que na classifica-
ção final, obtenham classificação inferior a 9,5 valores sendo adop-
tada a seguinte fórmula classificativa:

2AC + EPS
CF = �����

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � 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
constam da acta da reunião do júri, encontrando-se à disposição dos
candidatos nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

9 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessados
têm acesso, nos termos da lei, às actas e os documentos em que
assentam as deliberações do júri.

10 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final do concurso serão publica-
das no Diário da República, 3.ª série, ou afixados no átrio do edi-
fício dos Paços do Município, conforme os artigos 33.º, 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Júri do concurso � nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Leandro Filipe Fernandes.
Vogais efectivos:

Vereadora Júlia Maria Fernandes Alfaiate, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Dr. Constantino Rodrigues de Carvalho, chefe de Divisão
Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Vereador João Duarte Anastácio de Carvalho.
Aires dos Santos Escalda, chefe de Repartição Adminis-

trativa.

14 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 175/
98, de 2 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 247/91,
de 10 de Maio.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente do Júri, Leandro Fili-
pe Fernandes. 4-1-8046

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe de Divisão Técnica de Obras

Torna-se público que por despacho do signatário proferido em 11
de Outubro de 2001, procedeu-se à anulação do concurso em epí-
grafe, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de
Maio de 2000, em virtude do único candidato aprovado ter suspen-
dido o seu vinculo com a Câmara através de licença sem vencimento
de longa duração.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel Dias Custódio. 4-1-8045

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso n.º 16/SRH/01

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 8 de Novembro de 2001, nomeio para o quadro de pessoal desta
Câmara Municipal na sequência do concurso interno geral de aces-
so para provimento de dois lugares de operário qualificado, operá-
rio principal, pedreiro, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 152, de 3 de Julho de 2001, os seguintes
funcionários:

Aníbal Fernandes Luís e António João Mansinho Alves, ope-
rário qualificado � operário principal, pedreiro.

Os candidatos nomeados deverão proceder ao termo de aceitação
no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presen-
te aviso.

8 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Elvino
Vieira da Silva Pereira. 10-1-114 273

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por deliberação
do executivo da Câmara Municipal de Mira de 23 de Outubro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de auxiliar administrativo, da carreira de auxiliar administrati-
vo, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta autar-
quia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e esgota-se com o seu preenchimento.
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3 � Remunerações e regalias � a remuneração base da catego-
ria é a correspondente ao escalão 1, índice 120 (72 700$ � € 362,63).

As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

4 � Legislação aplicável � ao concurso supra aplicam-se as re-
gras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 4/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6
de Abril de 1989.

6 � Local de trabalho � município de Mira.
7 � Requisitos gerais de admissão � podem ser admitidos os

indivíduos vinculados ou não à função pública, que possuam esco-
laridade obrigatória e satisfaçam cumulativamente, até ao termo do
prazo de entrega das candidaturas, os requisitos constantes do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas;
d) Ter cumprido os deveres militares;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

ao exercício das funções e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Mira, Praça da República, 3070-304 Mira, ou
entregue directamente na Secção de Pessoal, na morada acima indi-
cada, no horário de expediente, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, desde que expedido até ao termo do prazo fixado no
n.º 1, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação civil que o emitiu, residência, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Indicação da categoria e carreira que o candidato detém,

serviço a que pertence e natureza do vínculo, tratando-se de
funcionário ou agente de qualquer serviço ou organismo da
administração central ou local;

e) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-
ferência ao Diário da República onde se encontra publicado
o respectivo aviso de abertura;

f) Identificação de quaisquer circunstâncias ou elementos que
os candidatos considerem relevantes e que possam influir
na sua apreciação ou constituir motivo de preferência legal.

9 � O requerimento de admissão será acompanhado dos seguin-
tes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia devida-
mente autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração passada pelas entidades promotoras dos cursos

de formação profissional ou cópias devidamente autentica-
das;

d) Declaração passada pelo serviço ou organismo a que o can-
didato se encontra vinculado, devidamente autenticada com
o selo branco da qual conste, de forma inequívoca, a natu-
reza do vínculo à função pública, tratando-se de funcioná-
rio ou agente;

e) Documento comprovativo de que possui a robustez física
e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e
de que tem cumprido as leis de vacinação obrigatória;

f) Documento comprovativo dos deveres militares ou serviço
cívico, quando obrigatório;

g) Documento comprovativo de não estar inibido do exercí-
cio das funções a que se candidata.

10 � A apresentação inicial da prova documental referida nas
alíneas e), f) e g) do n.º 9, será dispensada, desde que os candida-
tos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um desses requisitos.

11 � O disposto anteriormente não impede que seja exigido a
qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descre-
veu, a apresentação dos documentos comprovativos das suas decla-
rações.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � As listas dos candidatos admitidos e ou excluídos e a lista

de classificação final, serão afixadas no edifício dos Paços do Mu-
nicípio de Mira ou enviadas para publicação no Diário da Repú-
blica, conforme os casos previstos no artigo 34.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

Prova prática de conhecimentos e entrevista profissional de
selecção.

A selecção e avaliação dos candidatos será efectuada através da
aplicação da fórmula abaixo indicada, sendo a classificação final do
concurso estabelecida numa escala de 0 a 20 valores:

PPC + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final do concurso;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14.1 � A prova prática de conhecimentos, constará na execução
de algumas tarefas inerentes ao conteúdo funcional da categoria a
prover.

14.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguin-
tes parâmetros:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Experiência profissional;
c) Conhecimento do conteúdo funcional da categoria;
d) Motivação e maturidade para o desempenho da função.

14.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como do sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de actas de
reunião do júri do concurso, sendo facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

15 � Constituição do júri � o júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Agostinho Neves da Silva, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Carlos Manuel Simões Caiado, vereador.
Dr. Paulino Carvalho Baptista Martins, chefe da Divisão

Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Belmiro Rui Machado, chefe da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística.

Engenheiro Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, chefe da
Divisão de Obras Municipais.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

7 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-34 608

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

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 ho-
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mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 30 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral, nos
termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, para
provimento de um lugar de assistente administrativo principal do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga
posta a concurso, cessando com o seu preenchimento.

3 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � Conteúdo funcional � o definido no Despacho do SEALOT
n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26
de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Mogadouro.
6 � Vencimento � o correspondente à categoria, de acordo com

o disposto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Mogadouro, podendo ser entregues pessoalmen-
te ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção, expedido até
ao termo fixado e dele constando os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade e resi-
dência, data de nascimento, situação militar e número de
contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria profissional e escalão em que se encontra posi-

cionado;
d) Identificação do concurso a que se candidata, com indica-

ção do Diário da República em que foi publicado o pre-
sente aviso;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar por serem relevantes para a apreciação do seu
mérito;

f) Indicação dos documentos que acompanham o requeri-
mento.

Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de exclu-
são, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Documento comprovativo dos requisitos gerais, os quais

poderão ser dispensados para admissão ao concurso se os
candidatos declararem, sob compromisso de honra, no mes-
mo requerimento e em alíneas separadas, da situação em
que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a),
b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;

c) Documento comprovativo das classificações de serviço
obtidas nos últimos três anos e declaração do serviço de
origem devidamente assinada e autenticada, de onde cons-
te a categoria que possui e respectivo escalão e índice re-
muneratório, ficando dispensados de tal apresentação os
funcionários desta autarquia;

d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Fotocópia do número de contribuinte.

8 � Composição do júri:

Presidente � Engenheiro António de Jesus Cordeiro, vereador.
Vogais efectivos:

Dr. António Luís Moreira, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira.

Engenheiro José Joaquim Pinto, chefe da Divisão de Ur-
banismo, Meio Ambiente, Águas e Saneamentos.

Vogais suplentes:

Aníbal José Moreno, vereador.
Maria Cândida Moreira Marcos Pimentel, chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos.

9 � O método de selecção constará de uma prova teórica de co-
nhecimentos específicos na forma escrita, com a duração de duas

horas, composta de 10 perguntas, com a cotação de 2 valores cada,
e versará sobre a seguinte legislação:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes
da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

10 � A classificação final resultará da classificação da prova de
avaliação.

11 � O local da afixação da relação de candidatos e lista de clas-
sificação final será o placard da secretaria da Câmara Municipal de
Mogadouro.

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
António Castro Pires. 06-1-032 692

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 78/DAF/2001

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
5 do corrente mês, foi nomeado Vítor Manuel Paiva Santos, para
ocupar o lugar de assistente administrativo principal na sequência
do concurso em epígrafe, aberto por aviso n.º 46/DAG/2001, do sig-
natário datado de 18 de Junho, último.

Mais se torna público que o candidato deverá proceder à aceita-
ção do referido lugar, no prazo máximo de 20 dias, contados a par-
tir da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Gomes Correia. 10-1-114 274

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do
presidente da Câmara datado de 15 de Outubro de 2001, foram
nomeados para os lugares de engenheiro técnico de construção ci-
vil/minas de 2.ª classe (estágio), vagos neste quadro de pessoal,
Marco Alexandre Fernandes Rodrigues e Jorge Manuel Lopes da
Cunha, candidatos classificados em 1.º e 2.º lugar, no concurso ex-
terno de ingresso para provimento de dois lugares de engenheiro
técnico de construção civil/minas de 2.ª classe (estágio), aberto por
aviso inserido no Diário da República, 3.ª série, n.º 92, de 19 de
Abril de 2001.

A frequência dos estágios é feita através de contratos administra-
tivos de provimento e por urgente conveniência de serviço tiveram
início nos dias 7 e 6 de Novembro de 2001, respectivamente. Isen-
tos de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

7 de Novembro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Maria Soares Murça. 10-1-114 275

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso

Concurso externo de recrutamento excepcional para o
provimento de um lugar do grupo de pessoal técnico
superior, carreira de arquitecto, categoria de 1.ª classe.

Nomeação

Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/9, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho de 6 de Novembro de 2001 e ao abrigo das disposições
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combinadas pelo n.º 3 do artigo 4.º e pelos n.os 1, 8 e 9 do artigo 6.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência
do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho,
foi nomeado provisoriamente o candidato Luís Miguel Freitas Figuei-
ra da Silva, aprovado e classificado em 1.º lugar no concurso exter-
no de recrutamento excepcional para o provimento de um lugar do
grupo de pessoal técnico superior, carreira de arquitecto, categoria
de 1.ª classe, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 118, de 22 de Maio de 2001.

O candidato nomeado dispõe de 20 dias, a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República, para aceitar o novo lu-
gar, em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (Isento do visto do Tribunal de Con-
tas.)

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel Oliveira de Sousa Antunes. 5-1-34 606

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso externo de ingresso para provimento, cujo aviso de aber-
tura foi publicado no Diário da República, n.º 180, de 4 de Agosto
de 2001, e por despacho do presidente da Câmara de 12 de Novem-
bro de 2001 se procedeu à nomeação de Fernando Jorge Madeira
Falcão, candidato em conformidade com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, para a categoria de auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal
de Contas � artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

12 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José An-
tónio Pereira Júnior. 5-1-34 600

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de engenheiro geotécnico de 2.ª classe � esta-
giário, do grupo de pessoal técnico superior, do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Paredes de
Coura.

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torno público que foi celebrado con-
trato administrativo de provimento, para frequência de estágio para
técnica superior � engenharia geotécnica, com a mestre Isabel
Barbeitos do Nascimento, primeira classificada no concurso acima
referido, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 81, de 5 de Abril de 2001.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Pereira Júnior. 06-1-032 694

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho exa-
rado a 14 de Setembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, concurso interno de acesso geral para um lugar de
fiscal municipal principal do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Ponta Delgada.

1 � O concurso é válido para a presente vaga.
2 � O vencimento respeitante àquela categoria é o previsto no

anexo 2 do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
3 � A este concurso poderão concorrer os indivíduos que reunam

os requisitos constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, bem como o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de

18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Compete genericamente ao pessoal acima referido exercer os
conteúdos funcionais descritos para aquela categoria no despacho
n.º 1/90 do Secretário de Estado da Administração Local e de Or-
denamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

5 � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos específicos;
b) Avaliação curricular.

As provas indicadas nas alíneas a) e b) do número anterior, clas-
sificadas numa escala de 0 a 20 valores, serão, cada uma delas, eli-
minatórias de per si para os candidatos que nelas obtenham clas-
sificação inferior a 10 valores, considerando para o efeito o valor
de 9,5.

6 � A prova de conhecimentos será escrita, incidirá sobre a le-
gislação a seguir indicada, podendo os candidatos consultá-la durante
a realização da mesma:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes
da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Código de posturas do município de Ponta Delgada;
Estatuto das vias de comunicação terrestre na Região Autóno-

ma dos Açores (Decreto Legislativo Regional n.º 26/94/A, de
30 de Novembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 20/2000/A, de 9 de Agosto).

7 � A prova de avaliação curricular tem como objectivo avaliar
as aptidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso
é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional,
ponderando para o efeito as habilitações académicas de base, a for-
mação profissional e a experiência profissional, de acordo com as
seguintes fórmulas:

HL + FP + EP
AC = �������

3

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

HL � valorização das habilitações literárias:

Habilitações exigidas para o cargo � 14 valores;
Habilitações superiores às exigidas � 16 valores.

FP � avaliação das acções de formação, atribuindo-se 0,5 valo-
res por cada acção de formação da área administrativa:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação � 11 a 20 valores.

A2 + B + C
EP = ������

4

A = exercício efectivo de funções correspondentes à categoria:

Até 3 anos � 12 valores;
Mais de 3 a 5 anos � 14 valores;
Mais de 5 a 10 anos � 16 valores;
Mais de 10 anos � 18 valores.

B = tempo de serviço na Administração Pública:

Até 6 anos � 14 valores;
Mais de 6 a 10 anos � 16 valores;
Mais de 10 anos � 18 valores.

C = classificação de serviço:

Muito bom � 16 valores;
Bom � 14 valores.
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8 � Na classificação final aplicar-se-á a seguinte fórmula:

2PC + AC
CF = �����

3

9 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, as-
sinado pelo candidato, com assinatura reconhecida, reconhecimento
esse que poderá ser feito mediante a apresentação do bilhete de iden-
tidade. Do requerimento devem constar os elementos de identifica-
ção do candidato (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento,
estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número de contribuinte, residência e código postal) e ainda
indicação de que reúnem os demais requisitos gerais e especiais
exigidos, conforme requerimento de modelo tipo a fornecer por esta
Câmara Municipal.

10 � A lista de candidatos ao concurso e a lista de classificação
final dos concorrentes serão afixadas, para consulta, nos lugares de
estilo desta Câmara Municipal, conforme determina a alínea i) do
n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador, Alberto Reis Bettencourt Leça.
Vogais efectivos:

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Maria de
Fátima Sousa de Medeiros Velho Quintanilha, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe de repartição, Maria Adriana Pereira Medeiros.

Vogais suplentes:

Chefe de secção, Ana Paula Cabral Resendes.
Chefe de secção, Maria Eduarda Teixeira Cabral.

24 de Outubro de 2001. � Por Delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, António Manuel de Melo Medeiros.

10-1-114 276

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Aviso

Concurso interno geral de acesso para preenchimento
de duas vagas da categoria de especialista, da car-
reira de fiscal municipal, do grupo de pessoal técnico
profissional.

1 � Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que por des-
pacho do presidente da Câmara Municipal de 31 de Outubro de
2001, foi autorizada a abertura de concurso interno geral de acesso,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República, para preenchimento de duas vagas da ca-
tegoria de especialista, da carreira de fiscal municipal, do grupo de
pessoal técnico profissional, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � A remuneração é a correspondente a um dos escalões cons-
tantes do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, para a categoria de especialista da carreira de fiscal municipal,
situando-se o local de trabalho no concelho de Ponta do Sol, sendo
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

3 � O concurso é válido apenas para as referidas vagas e esgo-
tam-se com o preenchimento das mesmas.

4 � O conteúdo do lugar a preencher consiste genericamente no
desenvolvimento de acções no âmbito da vigilância do cumprimen-
to dos regulamentos e posturas municipais, de acordo com instru-
ções bem definidas do seu responsável, e demais funções constan-
tes do n.º 3, alínea a) do Despacho n.º 20/SEALOT/94, do Secretário
de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio
de 1994.

5 � São requisitos de admissão ao concurso:
5.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são:

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

b) Ter 18 anos completos;

c) Possuir as habilitações legalmente exigidas para o desem-
penho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.2 � Especiais � possuam a categoria de principal da carreira
fiscal municipal, com pelo menos três anos na respectiva categoria
classificados de Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.

6 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final se-
rão afixados, no edifício da Câmara Municipal de Ponta do Sol e
demais locais de estilo.

7 � Métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
7.1 � Avaliação curricular visando o disposto no n.º 1 do ar-

tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos critérios
de apreciação e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a
20 valores:

a) HAB � habilitação académica de base;
b) FP � formação profissional;
c) EP � experiência profissional;
d) CS � classificação de serviço.

7.1.1 � A classificação da avaliação curricular será obtida atra-
vés da seguinte fórmula:

(HAB + FP + EP + CS)
AC = ���������

4

7.2 � Entrevista profissional de selecção, que terá por fim ava-
liar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as
aptidões profissionais e pessoais, dos candidatos cujos critérios de
apreciação e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 5
valores, à excepção de CP que será de 0 a 10 valores:

a) Conhecimentos profissionais;
b) Interesse/motivação;
c) Sociabilidade.

7.2.1 � A classificação da entrevista profissional de selecção será
obtida através da seguinte fórmula:

CP + I
EPS = ����

M + S

8 � A ordenação final dos candidatos é feita de harmonia com a
classificação final, que resultará da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos dois métodos de selecção que resultará da
aplicação da seguinte fórmula:

(2AC + EPS)
CF = �����

3

9 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento e entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com
aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso ao presi-
dente da Câmara Municipal de Ponta do Sol, 9360-219 Ponta do Sol.

11 � Do requerimento deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

11.1 � Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de identifi-
cação fiscal, residência, código postal e número de telefone, se
possuir.

11.2 � Identificação do concurso, com referência ao número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o respec-
tivo aviso de abertura.

11.3 � Habilitações literárias.
11.4 � Categoria que o candidato possui, serviço a que perten-

ce, tempo de serviço efectivo na categoria na carreira e na função
pública.

11.5 � Indicação de ter cumprido os deveres militares ou de ser-
viço, quando obrigatório.
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11.6 � Indicação se está ou não inibido do exercício das funções
públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candi-
data.

11.7 � Indicação de possuir a robustez física e o perfil psíquico
indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de va-
cinação obrigatória.

12 � Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
instruídos com os seguintes documentos, sob pena de exclusão do
concurso:

a) Certificado das habilitações literárias e ou profissionais
exigidas;

b) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com o selo branco ou carim-
bo, da qual constem de maneira inequívoca, a existência do
vínculo à função pública, a categoria que detêm e o tempo
de serviço efectivo nessa categoria, na carreira e na função
pública, bem como a menção das classificações de serviço
obtidas nos anos relevantes para a promoção em termos
qualitativos e quantitativos;

c) Curriculum vitae detalhado, dactilografado em papel de
formato A4 onde constem os seguintes elementos:

Habilitações profissionais (especializações, estágios, se-
minários, acções de formação, etc.): experiência pro-
fissional, explicitando nomeadamente, as diversas ca-
tegorias possuídas pelos candidatos (com indicação dos
respectivos vínculos, bem como das datas do início e
termos das funções relativamente a cada uma delas):
a indicação dos serviços onde os candidatos têm exer-
cido funções e a descrição das funções com mais in-
teresse para o lugar a que se candidatam, quaisquer
outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar, por serem relevantes, para apreciação do
seu mérito.

d) Cópia do respectivo bilhete de identidade e do cartão de
contribuinte fiscal.

13 � É dispensada a apresentação do documento referido na
alínea a) do número anterior desde que os candidatos declarem no
requerimento de admissão ao concurso, sob compromisso de honra,
serem detentores da habilitação que invocam.

14 � Os funcionários da Câmara Municipal de Ponta do Sol es-
tão dispensados da apresentação dos documentos solicitados nas
alíneas a) e b) do n.º 12, desde que os mesmos encontrem-se já ar-
quivados nos respectivos processos individuais.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei pe-
nal.

17 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � José Carlos Varela, técnico superior de 2.ª classe
da Câmara Municipal.

Vogais efectivos � Marco António Telmo de Sousa, técnico su-
perior de 2.ª classe da carreira de arquitecto, que substituirá
o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, Dr. An-
tónio Manuel Pita Rentróia, consultor jurídico.

Vogais suplentes � David Artur Nunes Malho, técnico supe-
rior de 2.ª classe da carreira de consultor jurídico, Pedro
Alexandre Pereira, estagiário da carreira técnica superior.

18 � Este concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 248/
85, de 15 de Julho, com as revogações operadas pelo referido
Decreto-Lei n.º 404-A/98, e Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

8 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António do
Vale da Silva Lobo. 10-1-114 277

Aviso

Concurso externo de ingresso para recrutamento de
um estagiário, da carreira de arquitecto, do grupo de
pessoal técnico superior, do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Ponta do Sol.

1 � Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por remissão do artigo 1.º do

Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e n.º 1 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se pú-
blico que por despacho do presidente da Câmara Municipal de 8 de
Novembro de 2001, foi autorizada a abertura de concurso externo
de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República, para recrutamento de um
estagiário, da carreira de arquitecto, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 � A remuneração é a correspondente a um dos escalões cons-
tantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
para a categoria de estagiário da carreira de arquitecto, situando-se
o local de trabalho no concelho de Ponta do Sol, sendo as condi-
ções de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para
os funcionários da administração local.

3 � O concurso é válido apenas para o lugar indicado e esgota-
-se com o preenchimento do mesmo.

4 � O conteúdo funcional do lugar a preencher consiste generi-
camente, nas funções de investigação, estudo, concepção e adapta-
ção de métodos e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou
especializado, executadas com autonomia e responsabilidade, tendo
em vista informar a decisão superior, requerendo uma especializa-
ção e formação básica de nível de licenciatura na área de arquitec-
tura civil.

5 � São requisitos de admissão ao concurso:
5.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações legalmente exigidas para o desem-

penho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.2 � Especiais � possuir licenciatura em Arquitectura Civil.
6 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final se-

rão afixados, no edifício da Câmara Municipal de Ponta do Sol e
demais locais de estilo.

7 � Métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
7.1 � Prova escrita e teórica de conhecimentos gerais, cujo pro-

grama é o constante do título I, n.º 2 do anexo ao Despacho n.º 14/
2000, de 28 de Março, do presidente da Câmara Municipal de Ponta
do Sol, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 149, de 30
de Junho de 2000:

a) A prova tem a duração de uma hora e trinta minutos;
b) Legislação cujo conhecimento é necessário para a sua rea-

lização:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Setembro (estatuto dis-
ciplinar);

Decreto-Lei n.º  248/85, de 15 de Julho; com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro; e o Decreto-Lei n.º  412-A/98, de 30 de
Dezembro (reestrutura as carreiras da função pública);

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei
Regional n.º 2/90/M, de 2 de Março; Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro; Decreto-Lei Regional n.º 9/92/M,
de 21 de Abril; Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Ju-
lho; Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho (constitui-
ção, modificação e extinção da relação jurídica de em-
prego na Administração Pública);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio (regime de
férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da
Administração Pública);

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei
n.º 420/91, de 29 de Outubro (estatuto remuneratório
dos funcionários e agentes da Administração Pública);

Decreto-Lei n.º 196/93, de 27 de Maio; Decreto-Lei
n.º 413/93, de 23 de Dezembro; Lei n.º 64/93, de 26
de Agosto; Lei n.º 28/95, de 18 de Agosto; Lei n.º 12/
96, de 18 de Abril; e Lei n.º 12/98, de 24 de Feverei-
ro (regime de incompatibilidades);
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Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedi-
mento Administrativo);

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril (define os prin-
cípios gerais de acção a que devem obedecer os servi-
ços e organismos da Administração Pública na sua
actuação face ao cidadão, bem como reúne de uma for-
ma sistematizada as normas vigentes no contexto da
modernização administrativa).

c) Este método de selecção tem carácter eliminatório.

7.2 � Entrevista profissional de selecção, que terá por fim ava-
liar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as
aptidões profissionais e pessoais, dos candidatos cujos critérios de
apreciação e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 5
valores cada:

a) IM = interesse/motivação;
b) RL = raciocínio lógico;
c) S = sociabilidade;
d) R = responsabilidade.

7.2.1 � A classificação da entrevista profissional de selecção será
obtida através da seguinte fórmula:

EPS = IM + RL + S + R

8 � A ordenação final dos candidatos é feita de harmonia com a
classificação final, que resultará da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos dois métodos de selecção que resultará da
aplicação da seguinte fórmula:

(2PC + EPS)
CF = �����

3

9 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento e entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com
aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Ponto do Sol, 9360 Ponta do Sol.

11 � Do requerimento deverão constar necessariamente, sob pena
de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

11.1 � Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de identifi-
cação fiscal, residência, código postal e número de telefone, se
possuir.

11.2 � Identificação do concurso, com referência ao número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o respec-
tivo aviso de abertura.

11.3 � Habilitações literárias e ou profissionais exigidas.
11.4 � Categoria que o candidato possui, serviço a que perten-

ce, tempo de serviço efectivo na categoria na carreira e na função
pública.

11.5 � Indicação de ter cumprido os deveres militares ou de ser-
viço, quando obrigatório.

11.6 � Indicação se está ou não inibido do exercício das funções
públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candi-
data.

11.7 � Indicação de possuir a robustez física e o perfil psíquico
indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de va-
cinação obrigatória.

12 � Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser
instruídos com os seguintes documentos, sob pena de exclusão do
concurso:

a) Fotocópia do certificado das habilitações literárias e ou
profissionais exigidas;

b) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se
achem vinculados, autenticada com o selo branco ou carim-
bo, da qual constem de maneira inequívoca, a existência do
vínculo à função pública, a categoria que detêm e o tempo
de serviço efectivo nessa categoria, na carreira e na função
pública;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal.

13 � É dispensada a apresentação do documento referido na
alínea a) do número anterior desde que os candidatos declarem no
requerimento de admissão ao concurso, sob compromisso de honra,
serem detentores da habilitação que indicam.

14 � Os funcionários da Câmara Municipal de Ponta do Sol es-
tão dispensados da apresentação dos documentos solicitados nas
alíneas a) e b) do n.º 12, desde que os mesmos encontrem-se já ar-
quivados nos respectivos processos individuais.

15 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 � Os métodos de avaliação da classificação final do estágio

são os seguintes:

a) O relatório de estágio a apresentar pelo estagiário;
b) A classificação de serviço obtida durante o período de es-

tágio e, se for o caso, os resultados da formação profissio-
nal;

18 � A classificação final do estágio resultará da média aritmé-
tica ponderada das classificações obtidas em cada uma das opera-
ções referidas no número anterior, nos termos do respectivo regula-
mento do estágio e que resultará de acordo com a fórmula seguinte:

CS + ARE + (RFP)
ACF = �������

2 (3)

em que:

ACF = avaliação e classificação final;
CS = classificação de serviço;
ARE = avaliação do relatório de estágio;
RFP = resultados da formação profissional, caso haja.

19 � O estágio tem duração de um ano, findo o qual, se o esta-
giário obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores), será
provido a título definitivo na categoria de técnico superior de 2.ª
classe da carreira de arquitecto, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Ponta do Sol.

20 � O regulamento do estágio encontra-se aprovado por despa-
cho do presidente da Câmara Municipal de Ponta do Sol do dia 5
de Março de 1999, e afixado nos locais de estilo.

21 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � José Carlos Varela, técnico superior de 2.ª classe
da carreira técnica superior, desta Câmara Municipal.

Vogais efectivos � Marco António Telmo de Sousa, técnico su-
perior de 2.ª classe da carreira de arquitecto, que substituirá
o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, Dr. An-
tónio Manuel Pita Rentróia, consultor jurídico.

Vogais suplentes � Luís Gomes Silva, adjunto do presidente da
Câmara Municipal, e Dr. José Paulo Fernandes, consultor
jurídico.

22 � O júri do concurso funcionará também como o júri do es-
tágio, salvo se o coordenador do estágio não fizer parte deste júri,
caso em que a sua constituição será alterada.

23 � Este concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho; Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 404-A/98.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
do Vale da Silva Lobo. 10-1-114 278

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, que por meu despacho de 2 de Junho de 2001
e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno de aces-
so geral para o provimento de dois lugares vagos da categoria de
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técnico de informática do grau 3, nível 1, da carreira de técnico de
informática, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável ao presente concurso � ao presente
concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 442/
91, de 15 de Novembro, na sua actual redacção (C. P. A.), e De-
creto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

3 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das va-
gas referidas, e caduca com o respectivo preenchimento.

4 � Serviços � Departamento de Administração Geral.
Área funcional e local de prestação de trabalho � Serviços de

Organização e Informática da Câmara Municipal de Portalegre.
5 � Remuneração e condições de trabalho � a promoção faz-se

para o nível 1 da categoria imediatamente superior à detida, para o
escalão 1 ou para o escalão a que na estrutura remuneratória do nível
corresponda o índice superior mais aproximado se os funcionários
vierem já auferindo remuneração igual ou superior à do escalão 1,
ou para o escalão seguinte sempre que a remuneração que caberia
em caso de progressão fosse superior.

5.1 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional do lugar a prover � interagir com o sis-
tema, recorrendo a instruções e comandos adequados ao seu regular
funcionamento e exploração; identificar anomalias do sistema e de-
sencadear as acções de regularização requeridas; zelar pelo cumpri-
mento das normas de segurança física do equipamento e dos supor-
tes de informação; desencadear e controlar os procedimentos
regulares de salvaguarda da informação, nomeadamente cópias de se-
gurança, e colaborar em tarefas de recuperação da informação.

7 � Requisitos gerais de admissão � os referidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � reunir os requisitos cons-
tantes do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/01, de 26 de Março.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Portalegre, Praça do Município, apartado 47,
7301-954 Portalegre, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na Repartição de
Recursos Humanos da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no
qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, re-
sidência, código postal e telefone, número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu e
número de contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-

ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

9.1 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os documentos comprovativos dos requisitos a que
se refere o n.º 7 deste aviso, salvo se os candidatos declararem no
requerimento em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um des-
ses requisitos.

Em qualquer dos casos, os requerimentos de candidatura deverão
ser acompanhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos se-
guintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado, rubrica-
do e assinado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração emitida pelo Serviço de Pessoal, a qual compro-

ve pela ordem indicada:

A categoria de que os candidatos são titulares;
O vínculo à função pública;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação das candidaturas, na ca-
tegoria, na carreira e na função pública.

d) Certidão de habilitações literárias;
e) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, de-

vidamente confirmadas pelo respectivo serviço;
f) Declaração passada pelas entidades promotoras dos cursos

de formação profissional (seminários, acções de formação,
etc.) ou documentos autenticados;

g) Documentos autênticos ou autenticados que os candidatos
considerem relevantes para apreciação do seu mérito.

9.2 � Os candidatos estão dispensados de apresentar os documen-
tos que constam do seu processo individual, devendo tal facto ser
expressamente declarado no requerimento de candidatura, de acordo
com o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.3 � Os documentos e as declarações passadas pelos serviços
deverão ser sempre autênticos ou autenticados, sob pena de não se-
rem considerados.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos em caso
de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9.5 � A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos se exclusão ou de não provimento, a partici-
pação à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

10 � Método de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos, com a duração de uma hora, consis-
tirá na realização de uma prova teórica oral e será pontuada
de 0 a 20 valores e incidirá sobre conhecimentos profissio-
nais adequados ao exercício da função:

Análise de sistemas de informação;
Administração de sistemas;
Linguagens de programação;
Internet e Web Mail;
Intranet.

Avaliação curricular � tem por base os seguintes factores:

a) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na respectiva área de actividade, sua
natureza e duração;

b) Habilitação académica de base, onde se pondera a titulari-
dade de um grau académico;

c) Formação profissional, em que se pondera as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar a prover;

d) Classificação de serviço onde se pondera a sua expressão
quantitativa.

11 � A selecção final dos candidatos pela aplicação dos méto-
dos de selecção a que se refere o n.º 10, deste aviso, será expressa
de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos se tiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores e será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

2PCTO + 3AC
CF = ������

5

em que:

CF = classificação final;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral;
AC = avaliação curricular.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitado [alínea g) do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho].

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos e prazos previstos
nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os candidatos serão notificados do dia e hora da aplicação
dos métodos de selecção nos termos previstos no n.º 2 dos arti-
gos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final cabe recurso hierárquico, a interpor nos termos e pra-
zos previstos nos artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

16 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. António José Borralho Ramalho, director do
Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

Maria da Ascensão Maçãs Morais, chefe de Divisão de
Gestão Financeira, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Maria de Fátima Tavares Chichorro e Silva Capote, chefe
da Divisão de Gestão Administrativa.
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Vogais suplentes:

Arquitecta Maria José Real dos Santos Ferreira, directora
do Departamento dos Serviços Técnicos e Qualidade de
Vida.

Engenheira Anabela Senhorinha Catalão Rolhas, chefe de
Divisão de Obras Municipais.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-114 279

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, que por meu despacho de 26 de Agosto de 2001
e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno de aces-
so geral para provimento de 14 lugares vagos da categoria de assis-
tente administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo,
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável ao presente concurso � ao presente
concurso são aplicáveis, designadamente, as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-
-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar, 184/89, de 2
de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 442/91, de 15 de Novem-
bro, na sua actual redacção (C. P. A.).

3 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento das va-
gas referidas, e para as que ocorrerem no prazo máximo de um ano.

4 � Serviços e área  funcional � Administrativa.
Local de prestação de trabalho � Portalegre e área do município.
5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo é remune-

rado pelo escalão a que na estrutura remuneratória da categoria cor-
responde o índice superior mais aproximado, se tiverem já auferin-
do remuneração igual ou superior à do escalão 1.

A integração na nova categoria far-se-á no escalão seguinte da
estrutura da categoria desde que da remuneração atrás referida re-
sulte um impulso salarial inferior a 10 pontos.

Se a remuneração, em caso de progressão, for superior à que re-
sulta da aplicação dos número anteriores, a promoção faz-se para o
escalão seguinte àquele que lhe corresponderia por força daquelas
regras, excepto se tiverem mudado de escalão há menos de um ano.

5.1 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o descrito no Des-
pacho n.º 38/88, de 15 de Janeiro, do Gabinete do Secretário de
Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989.

7 � Requisitos gerais de admissão � os referidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � reunir os requisitos cons-
tantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Portalegre, Praça do Município, apartado 47,
7301-954 Portalegre, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na Repartição de
Recursos Humanos da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no
qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, re-
sidência, código postal e telefone, número e data do bilhe-

te de identidade e serviço de identificação que o emitiu e
número de contribuinte fiscal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-

ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

9.1 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os documentos comprovativos dos requisitos a que
se refere o n.º 7 deste aviso, salvo se os candidatos declararem no
requerimento em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um des-
ses requisitos.

Em qualquer dos casos, os requerimentos de candidatura deverão
ser acompanhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos se-
guintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado, rubrica-
do e assinado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração emitida pelo Serviço de Pessoal, a qual compro-

ve pela ordem indicada:

A categoria de que os candidatos são titulares;
O vínculo à função pública;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação da candidatura, na cate-
goria, na carreira e na função pública.

d) Certidão de habilitações literárias;
e) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos, de-

vidamente confirmadas pelo respectivo serviço;
f) Declaração passada pelas entidades promotoras dos cursos

de formação profissional (seminários, acções de formação,
etc.) ou documentos autenticados;

g) Documentos autênticos ou autenticados que os candidatos
considerem relevantes para apreciação do seu mérito.

9.2 � Os candidatos estão dispensados de apresentar os documen-
tos que constam do seu processo individual, devendo tal facto ser
expressamente declarado no requerimento de candidatura, de acordo
com o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.3 � Os documentos e as declarações passadas pelos serviços
deverão ser sempre autênticos ou autenticados, sob pena de não se-
rem considerados.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos em caso
de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9.5 � A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a partici-
pação à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

10 � Método de selecção:

Entrevista profissional de selecção � com duração de 30 mi-
nutos.

Visa avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos, mediante a ponderação de parâmetros adequados ao perfil
do cargo a prover.

Avaliação curricular � tem por base os seguintes factores:

a) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na respectiva área de actividade, sua
natureza e duração;

b) Habilitação académica de base, onde se pondera a titulari-
dade de um grau académico;

c) Formação profissional, em que se pondera as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar a prover;

d) Classificação de serviço onde se pondera a sua expressão
quantitativa.

11 � A selecção final dos candidatos pela aplicação dos méto-
dos de selecção a que se refere o n.º 10, deste aviso, será expressa
de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos se tiverem classifica-
ção inferior a 9,5 valores e será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

2EPS + 3AC
CF = �����

5
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em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitado [alínea g) do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho].

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos e prazos previstos
nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14 � Os candidatos serão notificados do dia e hora da aplicação
dos métodos de selecção nos termos previstos no n.º 2 dos arti-
gos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final cabe recurso hierárquico, a interpor nos termos e pra-
zos previstos nos artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

16 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. António José Borralho Ramalho, director do
Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

Maria de Fátima Tavares Chichorro e Silva Capote, chefe
da Divisão de Gestão Administrativa, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Maria da Ascensão Maçãs Morais, chefe de Divisão de
Gestão Financeira.

Vogais suplentes:

Ana Jacinta Cabeleirinha Barradas Mourato Ceia, chefe de
Repartição de Recursos Humanos.

Maria Amélia Falcão Anselmo Serra, chefe da Repartição
de Aprovisionamento e Património.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-114 280

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MONIZ

Aviso

Reclassificação profissional

Ao abrigo do disposto no artigo 68.º, n.º 2, alínea e) da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que aplica à administra-
ção local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, José Ema-
nuel Serrão Correia é reclassificado profissionalmente para a carreira
de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.

A presente reclassificação produz efeitos a partir de 1 de Dezem-
bro de 2001.

Isento de visto do Tribunal de Contas.

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Germias de Sousa. 10-1-114 281

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 9 de Novembro de 2001, foi reclassificado o funcionário abaixo
mencionado, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-

vembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro:

José Bento, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, po-
sicionado no escalão 1, índice 120, para o grupo de pessoal
operário semi-qualificado, carreira de cantoneiro, categoria de
operário, sendo posicionado no escalão 1, índice 129.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Novembro de 2001. � No uso da competência delegada, o
Vereador, João Figueiredo Vargas Lopes. 10-1-114 282

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Despacho

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do con-
celho de Sabugal:

Na sequência do competente processo de concurso, e usando da
competência que me é conferida nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio para o lugar
de técnico de informática de grau 2, nível 1 do quadro desta Câma-
ra Municipal o candidato classificado em 1.º lugar no respectivo con-
curso Carlos Eduardo Teixeira Alves, com efeitos a partir de 10 de
Setembro de 2001.

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço.

10 de Setembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 5-1-34 607

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 155/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Novembro de 2001 foram nomeados como auxiliares ad-
ministrativos, Paula Alexandra dos Santos Borralho, Joaquim Ma-
nuel Ferreira Delgado e Maria de Lurdes de Lucena e Vale Reis
Carvalho, classificados em 7.º, 9.º e 10.º lugares no respectivo con-
curso.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas nos termos
do disposto no artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

19 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-35 216

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 90/DGRH/SR/2001

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional administrativo de
2.ª clsse, do grupo de pessoal técnico profissional.

1 � Torna-se público que pelo despacho do vereador do Pelouro
dos Recursos Humanos, datado de 4 de Junho de 2001, proferido
no uso de competência delegada, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional administrativo de 2.ª classe do grupo
de pessoal técnico profissional, remunerado pelo escalão 1, índice 191.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento do lugar posto a concurso.

3 � O conteúdo funcional desta carreira é o seguinte:

Desenvolve funções, que se enquadram em directivas gerais dos
superiores; assegura a transmissão da comunicação entre os
vários órgãos e entre estes e os particulares, através de registo,
redacção, classificação e arquivo de expediente e outras for-
mas de comunicação; recolhe, examina e confere elementos
constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e
providenciando pela sua correcção e andamento, através de
ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legis-
lação existente.
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4 � O local de trabalho situa-se no município de Santiago do
Cacém.

5 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satis-
façam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/

98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local,
através do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
com formação na área tecnológica de administração, de
nível III;

c) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

6 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara, entregues pessoalmente ou envia-
das pelo correio, com aviso de recepção, para a Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 Santiago do
Cacém, do qual constarão, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência com endereço completo);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso, previstos no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados no
n.º 6.1, alínea d), desde que os candidatos declarem no requerimento,
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão.

7.1 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do
município estão dispensados da apresentação dos documentos cons-
tantes do n.º 6.1.

8 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

Prova de conhecimentos;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos será teórica escrita, eliminató-
ria, sendo classificada numa escala de 0 a 20 valores.

Duração da prova � duas horas.
Os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores,

serão eliminados.
O programa da prova de conhecimentos é o seguinte:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção, central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2000, de 11 de
Maio;

Regime jurídico de emprego aprovado pelo Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável às autarquias locais através
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as altera-
ções introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho, e Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republicado
em anexo ao Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos do município e
das freguesias e respectivas competências, aprovado pela Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regulamento dos serviços municipais, publicado no Apêndice
n.º 114 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 3 de
Setembro de 1998, com as alterações publicadas no Apên-
dice n.º 92 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 20
de Junho de 2000, e Apêndice n.º 40 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 81, de 5 de Abril de 2001;

Medidas de modernização administrativa, aprovadas pelo De-
creto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis n.os 28, 29 e 30/2000, de 13
de Março;

Lei das finanças locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto, rectificada através da Declaração de Rectificação
n.º 13/98, de 25 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, e Lei n.º 15/2000, de
5 de Junho;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99,
de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro;

Regime jurídico de realização de despesas públicas e da con-
tratação pública relativa à locação e aquisição de bens mó-
veis e serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho;

Regime jurídico do licenciamento municipal de loteamentos
urbanos e obras de urbanização e de obras particulares, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alte-
rado através do Decreto-Lei n.º 177/2000, de 4 de Junho;

Regras sobre o ingresso, acesso e progressão nas carreiras e
categorias do regime geral, e respectivas escalas salariais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho, Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro, Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, aplicáveis à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 498/99, de 19 de Novembro;

Regime jurídico de empreitadas de obras públicas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

8.2 � A entrevista profissional de selecção, visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

8.3 � Os critérios de avaliação da entrevista profissional de se-
lecção constam da primeira acta do júri, que será facultada aos can-
didatos, desde que solicitada.

8.4 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso numa escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética dos dois métodos de selec-
ção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

9 � As listas contendo a relação dos candidatos admitidos, bem
como a lista de classificação final, se o número de candidatos for
inferior a 100, será afixada no edifício dos Paços do Município.

10 � Por despacho do vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, datado de 4 de Junho de 2001, foi nomeado o júri que terá a
seguinte composição:

Presidente � vereador Vítor Manuel Chaves de Caro Proença.
Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Cristina Maria Fernandes Pais Rabaça.
2.º Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves Madeira.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Robertina Maria Calado Pereira Pinela.
2.º Ana Alexandra Santa Bárbara Ramos.

O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

12 � O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguin-
tes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 3 de Fevereiro.

6 de Novembro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recur-
sos Humanos, João Alberto Machado Guerreiro. 10-1-114 285
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Aviso n.º 91/DGRH/SR/2001

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico de contabilidade e administração de
2.ª classe, precedido de estágio, do grupo de pessoal
técnico.

1 � Torna-se público que por despacho do vereador do Pelouro
dos Recursos Humanos, proferido no uso de competência delegada,
datado de 4 de Junho de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico de contabilidade e administração de 2.ª classe, pre-
cedido de estágio, do grupo de pessoal técnico, remunerado pelo
escalão 1, índice 285, e pelo escalão 1, índice 215, durante o está-
gio.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento da vaga posta a concurso e o candidato aprovado efec-
tuará o seu estágio, com a duração de um ano, na Divisão de Am-
biente e Saneamento Básico.

O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o seguinte:

Organiza e coordena as actividades de escrituração dos regis-
tos de contabilidade relacionados com a entrada e saída de
fundos do serviço; propõe acções que visam o apoio à tomada
de decisões ao nível superior, entre outras, através do trata-
mento da informação entrada ou produzida no serviço e de
gestão do ficheiro de consumidores.

Decorrido o ano de estágio, o candidato admitido dispõe do prazo
máximo de 30 dias para apresentação do respectivo relatório do
estágio.

3 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro civil José Manuel Rosa Alves Siborro.
Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Margarida Dias de Barros de Oliveira Dias.
2.º Dr.ª Cristina Maria Fernandes Pais Rabaça.

Vogais suplentes:

1.º Dr. José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves.
2.º Dr.ª Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lou-

renço.

4 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satis-
façam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18

de Dezembro, aplicável à administração local, através do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;

c) Os indivíduos habilitados com o bacharelato em Contabi-
lidade e Administração.

5 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmen-
te ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, para a Divisão
de Gestão de Recursos Humanos do município de Santiago do Ca-
cém, Praça do Município, 7540-136 Santiago do Cacém, do qual
constarão, obrigatoriamente, os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência completa);

b) Habilitações académicas;
c) Lugar a que se candidata.

5.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações académicas;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão ao concurso, previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae, detalhado.

5.2 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea d) do n.º 5.1, desde que os candidatos declarem no requeri-
mento, sob compromisso de honra, da situação em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admis-
são.

5.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

6 � Para a selecção dos candidatos, recorrer-se-á aos seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos é eliminatória.
6.2 � A prova de conhecimentos será teórica escrita, com a du-

ração de duas horas.
O programa da prova e a legislação de apoio é a seguinte:

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republicado
em anexo ao Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos do municípios
e das freguesias, e respectivas competências, aprovado pela
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção, central, regional e local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Regime jurídico de emprego na administração pública aprovado
pelos Decretos-Leis n.os 184/89, de 2 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro, aplicável à administração local, através do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro,
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21
de Julho, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Regras sobre o ingresso, acesso e progressão nas carreiras e
categorias do regime geral, e respectivas escalas salariais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho, Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro, Decreto-
-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, aplicáveis à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 498/99, de 19 de Novembro;

Regulamento dos Serviços Municipais;
Medidas de modernização administrativa, aprovadas pelo De-

creto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

Lei das finanças locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto, rectificada através da Declaração de Rectificação
n.º 13/98, publicada no Diário da República, 1.ª série,
n.º 195, de 25 de Agosto, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, e Lei n.º 15/2000, de 5 de
Junho;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99,
de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro;

Regulamento do serviço de abastecimento de águas;
Regulamento de liquidação e cobrança de taxas de esgotos.

A prova será classificada numa escala de 0 a 20 valores, consi-
derando-se eliminados os concorrentes que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

6.3 � Avaliação curricular � consiste na apreciação pelo júri do
concurso do curriculum vitae de cada candidato.

6.4 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

6.5 � Os critérios de avaliação e classificação, quer da avaliação
curricular quer da entrevista profissional de selecção constam da
primeira acta do júri, que será facultada aos candidatos, desde que
solicitada.
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6.6 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

7 � Regime de estágio � o estágio deverá ter a duração de um
ano, com carácter probatório e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

A avaliação final do estágio deverá ser da competência do júri do
concurso e ponderará os seguintes factores:

a) Relatório do estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio,

atribuída nos termos das disposições legais sobre esta ma-
téria;

c) Resultados da formação profissional, caso seja determinada
a sua frequência pelo júri do estágio.

7.1 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0 a
20 valores, será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

RE + 2CS
CFE = ����

3

ou
RE + 2CS + FP

CFE = ������
4

em que:

CFE = classificação final do estágio;
RE = relatório de estágio;
FP = formação profissional.

O júri do concurso deverá converter a classificação de serviço
atribuída numa escala de 0 a 20 valores.

8 � O local de trabalho situa-se no município de Santiago do
Cacém.

9 � As listas relativas a este concurso serão afixadas, se o número
de candidatos for inferior a 100, no edifício dos Paços do Municí-
pio de Santiago do Cacém.

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

11 � O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguin-
tes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho; Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; aplicável à
administração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

7 de Novembro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recur-
sos Humanos, João Alberto Machado Guerreiro. 10-1-114 284

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso

Concurso externo de ingresso para constituição de
reserva de recrutamento de estagiários para a carrei-
ra da polícia municipal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal datado de 30 de Outubro de
2001, no uso da competência própria, nos termos do artigo 9.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto con-
curso externo de ingresso para constituição de uma reserva de re-
crutamento para estagiários da carreira de polícia municipal, com
vista ao provimento de lugares de agente municipal de 2.ª classe.

2 � O prazo de candidatura é de 20 dias úteis contados da data
da publicação do presente aviso.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decretos-Leis n.os 39/2000, e 40/2000, ambos de
17 de Março, e Portarias n.os 247-A/2000, e 247-B/2000, de 8 de
Maio.

4 � O concurso é válido por um ano, até perfazer a quota a atri-
buir a esta Câmara Municipal.

5 � Local de trabalho � situa-se na área do município de Santo
Tirso.

6 � Remuneração � durante o período de estágio a remuneração
corresponde ao índice 165, na categoria de agente municipal de 2.ª
classe corresponde ao escalão 1, índice 190, conforme o mapa ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

7 � Descrição sumária das funções � as constantes do mapa III
do anexo IV ao Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

8 � Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Nacionalidade portuguesa;
b) 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
e) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais:
a) Ter idade inferior a 28 anos na data do encerramento do

prazo de candidatura;
b) 12.º ano de escolaridade;
c) Não ter altura inferior a:

Sexo feminino � 1,60 m;
Sexo masculino � 1,65 m.

9 � Formalização das candidaturas � os interessados devem for-
malizar a sua candidatura através de requerimento, dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, no prazo indicado no
n.º 2, a entregar na recepção do edifício dos Paços do Município,
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Santo Tirso, Praça de 25 de Abril, 4750-373 Santo
Tirso.

9.1 � Do requerimento deverá constar a identificação completa do
candidato e do concurso a que se candidata e a declaração do can-
didato, sob compromisso de honra, de que detém os requisitos ge-
rais de provimento referidos no n.º 8.1.

9.2 � Juntamente com o requerimento devem os candidatos en-
tregar, obrigatoriamente e sob pena de exclusão, documento compro-
vativo da posse das habilitações literárias exigidas e cópia do bilhete
de identidade.

10 � Métodos de selecção:

a) Exame médico de selecção (EM), com carácter eliminató-
rio, visando avaliar as condições físicas e psíquicas dos
candidatos, tendo em vista determinar a sua aptidão para o
exercício da função, com base na tabela anexa à Portaria
n.º 247-B/2000, de 8 de Maio. No exame médico é atribu-
ída a menção qualitativa de apto ou não apto, sendo elimi-
nados os candidatos considerados não aptos;

b) Prova escrita de conhecimentos (PC), com carácter elimi-
natório, tem a duração máxima de três horas e é pontuada
na escala de 0 a 20 valores. São eliminados os candidatos
que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores. A prova
escrita versa sobre as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � quadro de compe-

tências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos
dos municípios e das freguesias;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
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Lei n.º 140/99, de 28 de Agosto (estabelece o regime e
forma de criação das polícias municipais);

Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março (regula a cria-
ção de serviços de polícia municipal; e

Decreto-Lei n.º 40/2000, de 17 de Março (regula as con-
dições e o modo de exercício de funções dos agentes
de polícia municipal).

c) Exame psicológico de selecção (EPSI), com carácter elimi-
natório, a realizar pela Direcção Geral da Administração
Pública ou entidade a designar pelo Ministro da Adminis-
tração Interna, com vista a avaliar as capacidades intelec-
tuais, de avaliação e intervenção e as características de per-
sonalidade dos candidatos, a fim de determinar a sua
adequação à função de agente de um serviço de polícia mu-
nicipal;

d) Entrevista profissional (EP), ponderando a postura física e
comportamental, a expressão verbal, a sociabilidade, o es-
pírito crítico e a maturidade do candidato.

11 � A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20
valores, resultando da ponderação das classificações obtidas nos
métodos de selecção indicados por aplicação da seguinte fórmula:

2PC + 2EPSI + 1EP
CF = ��������

5

12 � Regime de estágio:
12.1 � O estágio tem carácter probatório e a duração de um ano,

e inclui a frequência, com aproveitamento, de um curso de forma-
ção com a duração de um semestre a ministrar conjuntamente pelo
Centro de Estudos e Formação Autárquica e pela Escola Prática de
Polícia.

12.2 � A frequência do estágio é feita em regime de comissão de
serviço ou de contrato administrativo de provimento, consoante o
estagiário tenha ou não nomeação definitiva na função pública.

12.3 � A não obtenção de aproveitamento no curso de formação
ou no final do estágio implica o regresso do estagiário ao lugar de
origem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos providos ou não
definitivamente.

12.4 � Os estagiários aprovados e que se encontrem dentro das
vagas existentes serão providos a título definitivo nos lugares de
agente municipal de 2.ª, contando o tempo de estágio para efeitos
de promoção e progressão nessa categoria.

13 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão afixadas no edifício dos Paços do Município ou, caso
o número de candidatos seja superior a 100, publicados no Diário
da República, sendo os candidatos admitidos contactados para di-
vulgação das datas, horas e locais de realização dos métodos de
selecção.

14 � Composição do júri:

Presidente � Luís Gonzaga Silva Freitas Rodrigues, vereador.
Vogais efectivos � professor António Alberto Verne Silva e

Orlando Gaspar Moinhos Costa, vereadores.
Vogais suplentes � Jorge Manuel Russell Ferreira, chefe de

divisão, e Augusto Barros Maia, técnico superior.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.

15 � 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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Alberto Castro Fernandes. 10-1-114 287

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que esta Câmara Muni-
cipal, por despacho do seu presidente, de 5 de Outubro de 2001,
celebrou um contrato de avença com Manuel Ribeiro Sousa Festa,
para funções de coordenação de pessoal operário, pelo período de
seis meses, com início em 5 de Outubro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Alberto Castro Fernandes. 10-1-114 288

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que esta Câmara Muni-
cipal, por despacho do seu presidente, de 22 de Outubro de 2001,
celebrou um contrato de avença com Ilda Vilela Rego, para funções
de apoio informático, pelo período de seis meses, com início em 22
de Outubro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Alberto Castro Fernandes. 10-1-114 289

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso

Concurso interno geral � provimento em comissão de
serviço no cargo de director de Departamento Muni-
cipal do Departamento Administrativo e Financeiro da
estrutura orgânica da Câmara Municipal de São João
da Madeira.

Nomeação

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público,
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de São João
da Madeira, tomado em 30 de Outubro de 2001, no âmbito das com-
petências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se procedeu à nomeação em
regime de comissão de serviço, por um período de três anos, para
ocupar o lugar de director de Departamento Administrativo e Finan-
ceiro, da única candidata classificada no concurso em epígrafe, ac-
tualmente, técnica superior de 1.ª classe do quadro, Dr.ª Fernanda
de Fátima Esteves, ao abrigo do disposto no artigo 16.º e n.º 1 do
artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administra-
ção local, pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Mais se torna público que nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, o provimento é feito por
urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir de 30
de Outubro de 2001, inclusive.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 292

Aviso

Concurso interno geral � provimento em comissão de
serviço no cargo de director de Departamento Téc-
nico da estrutura orgânica da Câmara Municipal de
São João da Madeira.

Nomeação

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público,
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de São João
da Madeira, tomado em 30 de Outubro de 2001, no âmbito das com-
petências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se procedeu à nomeação em
regime de comissão de serviço, por um período de três anos, para
ocupar o lugar de director de Departamento Técnico, do único can-
didato classificado no concurso em epígrafe, técnico superior asses-
sor principal do quadro, engenheiro José Maria de Castro Ferreira,
ao abrigo do disposto no artigo 16.º e n.º 1 do artigo 18.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local, pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Mais se torna público que nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, o provimento é feito por
urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir de 30
de Outubro de 2001, inclusive.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 293
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Aviso

Concurso interno geral � provimento em comissão de
serviço no cargo de director de Departamento Ges-
tão Urbanística da estrutura orgânica da Câmara
Municipal de São João da Madeira.

Nomeação

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público,
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de São João
da Madeira, tomado em 30 de Outubro de 2001, no âmbito das com-
petências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se procedeu à nomeação em
regime de comissão de serviço, por um período de três anos, para
ocupar o lugar de director de Departamento de Gestão Urbanística,
do único candidato classificado no concurso em epígrafe, técnico
superior assessor principal do quadro, engenheiro João Miguel Ale-
gria Garcia de Aguiar, ao abrigo do disposto no artigo 16.º e n.º 1
do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à admi-
nistração local, pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Mais se torna público que nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, o provimento é feito por
urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir de 30
de Outubro de 2001, inclusive.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 294

Aviso

Concurso interno geral � provimento em comissão de
serviço no cargo de chefe de Divisão Administrativa
Municipal do Departamento Administrativo e Financei-
ro da estrutura orgânica da Câmara Municipal de São
João da Madeira.

Nomeação

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público,
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de São João
da Madeira, tomado em 30 de Outubro de 2001, no âmbito das
competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se procedeu à no-
meação em regime de comissão de serviço, por um período de três
anos, para ocupar o lugar de chefe de Divisão Administrativa, da
única candidata classificada no concurso em epígrafe, actualmente,
técnica superior principal do quadro, Isabel Maria Ribeiro dos San-
tos Barbosa Ferreira, ao abrigo do disposto no artigo 16.º e n.º 1 do
artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administra-
ção local, pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Mais se torna público que nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, o provimento é feito por
urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a partir de 30
de Outubro de 2001, inclusive.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 295

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público, que por despacho
do presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, de 2
de Abril de 2001, tomado no âmbito das suas competências que lhe
são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º do citado decreto-
-lei, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série, concurso interno geral para provimento, de um lugar de chefe
de Divisão Cultura, Turismo e Acção Social da estrutura orgânica
desta Câmara Municipal, do grupo do pessoal dirigente do quadro
de pessoal deste município.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-
enchimento da vaga indicada em comissão de serviço pelo período
de três anos, que poderá ser renovada por iguais períodos nos ter-
mos do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, cuja vaga es-
gota-se com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � na sede da Câmara Municipal de São
João da Madeira.

4 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

5 � Área de actuação � conteúdos funcionais constantes do
Regulamento Orgânico desta Câmara Municipal, publicado no Apên-
dice n.º 91 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 163, em 17 de Julho
de 1998, e alterações publicadas no Apêndice n.º 165 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 289, em 16 de Dezembro de 1998 e do mapa
I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se ao concurso
os funcionários que até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas satisfaçam as seguintes condições:

6.1 � Requisitos gerais � os mencionados no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � os previstos do artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

7 � Condições preferenciais � as condições consideradas neces-
sárias ao desempenho do cargo são licenciatura em Serviço Social
e experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
a cargos direcção ou de chefia na área para que é aberto o concurso.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) com carác-
ter eliminatório e entrevista profissional (EP).

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional.

8.1 � Avaliação curricular � a avaliação curricular será classi-
ficada de 0 a 20 valores e visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos para o exercício de um cargo dirigente através da pon-
deração dos seguintes factores:

a) Habilitações académicas de base � neste factor serão con-
sideradas as habilitações exigidas, sendo ponderado o grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Experiência profissional � será avaliada em função do tem-
po de serviço prestado na área para que é aberto o concurso,
na carreira e na categoria e ponderado o desempenho efec-
tivo de funções em cargo dirigente, sendo ainda considera-
do a experiência demonstrada em actividades desenvolvi-
das pelos candidatos, quanto à natureza e duração, desde
que considerada pelo júri relevante para o exercício do
cargo, na área para que é aberto o concurso;

c) Formação profissional � para efeitos de avaliação deste
factor, serão ponderadas as acções de formação e aperfei-
çoamento profissional, bem como colóquios, seminários ou
outras acções relacionadas com a área funcional do lugar
a prover.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

HA × 1 + EP × 3 + FP × 2
AC = ����������

6
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em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

8.2 � Prova de entrevista profissional � no que concerne à en-
trevista, sendo um método de selecção também valorado de 0 a 20
valores, será conduzida de modo a avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática as capacidades e as aptidões
profissionais dos concorrentes para o desempenho do cargo e a ava-
liação será determinada com referência aos seguintes factores:

A � sentido crítico e capacidade de inovação;
B � motivação e interesse pelo lugar a concurso;
C � expressão e fluência verbais;
D � qualidade da experiência profissional;
E � relações humanas no trabalho/liderança.

8.3 � Nos termos do n.º 1, artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, a avaliação curricular tem carácter eliminatório, pelo
que serão reprovados os candidatos que tiverem obtido classificação
inferior a 9,5 valores e em consequência não serão chamados à prova
de entrevista profissional.

9 � Critérios dos métodos de selecção � os critérios de aprecia-
ção e ponderação aplicados aos métodos de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo fórmula classificativa, cons-
tam de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Pessoal) dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de S. João da Madeira, Rua da Liberdade, 3700 S. João da
Madeira, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo cor-
reio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, devendo conter os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações académicas e ou profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-

ferência ao número e data do Diário da República  onde
vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

11 � Documentos de prova de requisitos gerais � é dispensada
a apresentação dos documentos comprovativos do exigido no n.º 6.1
deste aviso, desde que os candidatos declarem sob compromisso de
honra, no próprio requerimento e em alíneas separadas a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas
a), b), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

12 � Requerimento de admissão ao concurso � o requerimento
de admissão ao concurso deve ser acompanhado, sob pena de ex-
clusão, dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovando a pos-
se das habilitações académicas e ou profissionais;

b) Fotocópia do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
deve constar de entre outros a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional, bem como
a especificação das funções inerentes ao cargo que ocupa;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas respecti-
vas entidades promotoras, com a indicação da duração;

e) Declaração, devidamente autenticada emitida pelo serviço
de origem a que pertence o candidato que comprove a sua
qualidade de funcionário da administração local, referenci-
ando o cargo em que está provido, a antiguidade na carrei-
ra, na categoria e na função pública e a especificação das
tarefas inerentes ao lugar que ocupa, bem como o tempo e
o cargo de funções dirigentes, se houver.

12.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
S. João da Madeira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do ponto anterior, desde que os mesmos constem
dos respectivos processos individuais.

13 � Falsas declarações � as falsas declarações são puníveis nos
termos da lei.

14 � Candidatos admitidos � os candidatos admitidos serão no-
tificados por ofício registado do dia, hora e local da realização da
prova de entrevista, nos termos dos artigos 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o n.º 4 do artigo 11.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

15 � Admissão e exclusão de candidatos � a lista dos candida-
tos admitidos e excluídos ao concurso e a classificação final dos
mesmos serão afixadas no Gabinete de Atendimento desta Câmara
Municipal sita no piso �1 e na Repartição de Pessoal desta Câmara
Municipal sitos no edifício do Fórum Municipal na Avenida da
Liberdade nesta cidade e ou publicadas no Diário da República, 3.ª
série, de acordo com estipulado nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Sistema de classificação � no sistema da classificação fi-
nal é aplicado o disposto no artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho.

17 � Constituição do júri � de acordo com resultado do sorteio
realizado no dia 15 de Maio de 2001, pela Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes e de
acordo com a acta n.º 235/2001, o júri terá a seguinte constituição:

Presidente � professor Fernando Nunes Andrade, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Manuel Henriques Coelho Silva, chefe de
divisão.

2.º Dr.ª Ana Cristina do Nascimento Ferreira Albuquerque
e Abreu, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Maria da Glória Tavares Rodrigues Matos de Al-
meida, chefe de divisão.

2.º Dr.ª Rosa Maria Castro, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

16 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 296

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público, que por despacho
do presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, de 30
de Junho de 2001, tomado no âmbito das suas competências que lhe
são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º do citado decre-
to-lei, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª
série, concurso interno geral para provimento, de um lugar de chefe
de Divisão Jurídica da estrutura orgânica desta Câmara Municipal,
do grupo do pessoal dirigente do quadro de pessoal deste municí-
pio.

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 ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pre-
enchimento da vaga indicada em comissão de serviço pelo período
de três anos, que poderá ser renovada por iguais períodos nos ter-
mos do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, cuja vaga es-
gota-se com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � na sede da Câmara Municipal de São
João da Madeira.

4 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.
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5 � Área de actuação � conteúdos funcionais constantes do
Regulamento Orgânico desta Câmara Municipal, publicado no Apên-
dice n.º 91 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 163, em 17 de Julho
de 1998, e alterações publicadas no Apêndice n.º 165 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 289, em 16 de Dezembro de 1998 e do mapa
I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se ao concurso
os funcionários que até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas satisfaçam as seguintes condições:

6.1 � Requisitos gerais � os mencionados no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � os previstos do artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

7 � Condições preferenciais � as condições consideradas neces-
sárias ao desempenho do cargo são licenciatura em Direito e expe-
riência comprovada no exercício de funções correspondentes a car-
gos de direcção ou de chefia na área para que é aberto o concurso.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) com carác-
ter eliminatório e entrevista profissional (EP).

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional.

8.1 � Avaliação curricular � a avaliação curricular será classi-
ficada de 0 a 20 valores e visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos para o exercício de um cargo dirigente através da pon-
deração dos seguintes factores:

a) Habilitações académicas de base � neste factor serão con-
sideradas as habilitações exigidas, sendo ponderado o grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

b) Experiência profissional � será avaliada em função do tem-
po de serviço prestado na área para que é aberto o concurso,
na carreira e na categoria e ponderado o desempenho efec-
tivo de funções em cargo dirigente, sendo ainda considera-
do a experiência demonstrada em actividades desenvolvi-
das pelos candidatos, quanto à natureza e duração, desde
que considerada pelo júri relevante para o exercício do
cargo, na área para que é aberto o concurso;

c) Formação profissional � para efeitos de avaliação deste
factor, serão ponderadas as acções de formação e aperfei-
çoamento profissional, bem como colóquios, seminários ou
outras acções relacionadas com a área funcional do lugar
a prover.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

HA × 1 + EP × 3 + FP × 2
AC = ����������

6

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

8.2 � Prova de entrevista profissional � no que concerne à en-
trevista, sendo um método de selecção também valorado de 0 a 20
valores, será conduzida de modo a avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática as capacidades e as aptidões
profissionais dos concorrentes para o desempenho do cargo e a ava-
liação será determinada com referência aos seguintes factores:

A � sentido crítico e capacidade de inovação;
B � motivação e interesse pelo lugar a concurso;
C � expressão e fluência verbais;
D � qualidade da experiência profissional;
E � relações humanas no trabalho/liderança.

8.3 � Nos termos do n.º 1, artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de

11 de Julho, a avaliação curricular tem carácter eliminatório, pelo
que serão reprovados os candidatos que tiverem obtido classificação
inferior a 9,5 valores e em consequência não serão chamados à prova
de entrevista profissional.

9 � Critérios dos métodos de selecção � os critérios de aprecia-
ção e ponderação aplicados aos métodos de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo fórmula classificativa, cons-
tam de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Pessoal) dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de S. João da Madeira, Rua da Liberdade, 3700 S. João da
Madeira, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo cor-
reio, registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, devendo conter os seguintes elementos de identifica-
ção:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações académicas e ou profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-

ferência ao número e data do Diário da República  onde
vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

11 � Documentos de prova de requisitos gerais � é dispensada
a apresentação dos documentos comprovativos do exigido no n.º 6.1
deste aviso, desde que os candidatos declarem sob compromisso de
honra, no próprio requerimento e em alíneas separadas a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas
a), b), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

12 � Requerimento de admissão ao concurso � o requerimento
de admissão ao concurso deve ser acompanhado, sob pena de ex-
clusão, dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovando a pos-
se das habilitações académicas e ou profissionais;

b) Fotocópia do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
deve constar de entre outros a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional, bem como
a especificação das funções inerentes ao cargo que ocupa;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas respecti-
vas entidades promotoras, com a indicação da duração;

e) Declaração, devidamente autenticada emitida pelo serviço
de origem a que pertence o candidato que comprove a sua
qualidade de funcionário da administração local, referenci-
ando o cargo em que está provido, a antiguidade na carrei-
ra, na categoria e na função pública e a especificação das
tarefas inerentes ao lugar que ocupa, bem como o tempo e
o cargo de funções dirigentes, se houver.

12.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
S. João da Madeira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do ponto anterior, desde que os mesmos constem
dos respectivos processos individuais.

13 � Falsas declarações � as falsas declarações são puníveis nos
termos da lei.

14 � Candidatos admitidos � os candidatos admitidos serão no-
tificados por ofício registado do dia, hora e local da realização da
prova de entrevista, nos termos dos artigos 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o n.º 4 do artigo 11.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

15 � Admissão e exclusão de candidatos � a lista dos candida-
tos admitidos e excluídos ao concurso e a classificação final dos
mesmos serão afixadas no Gabinete de Atendimento desta Câmara
Municipal sita no piso �1 e na Repartição de Pessoal desta Câmara
Municipal sitos no edifício do Fórum Municipal na Avenida da
Liberdade nesta cidade e ou publicadas no Diário da República, 3.ª
série, de acordo com estipulado nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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16 � Sistema de classificação � no sistema da classificação fi-
nal é aplicado o disposto no artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho.

17 � Constituição do júri � de acordo com resultado do sorteio
realizado no dia 13 de Julho de 2001, pela Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes e de
acordo com a acta n.º 369/2001, o júri terá a seguinte constituição:

Presidente � professor Fernando Nunes Andrade, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Joel de Jesus Sousa Rocha, director de
Departamento.

2.º Engenheiro Armando Jorge Martins Sousa Magalhães,
chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Maria de Fátima de Freitas Oliveira Tavarela Ve-
loso, chefe de divisão.

2.º Dr. Nuno Alfredo de Castro, director de departamento.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

16 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Almeida Cambra. 10-1-114 297

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Aditamento ao alvará de loteamento n.º 14/2000

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu em 26 do mês em curso em
nome de António Folgado Guerra e Elisabete de Oliveira Ramada
Folgado Guerra contribuintes n.os 114233055 e 114233047, residen-
tes na Urbanização da Quintinha, Rua de Mário de Sá Carneiro, lote
249, Sesimbra, um aditamento ao alvará de loteamento n.º 14/2000,
de 28 de Agosto de 2000, no mesmo nome, do prédio sito no lugar
de Casais de Azoia, freguesia de Sesimbra (Castelo), deste conce-
lho, de conformidade com as deliberações camarárias de 22 de
Agosto de 2001 e 17 de Outubro de 2001.

O presente aditamento titula as seguintes alterações:

A área dos lotes passou de 6836 m2 para 6795 m2;
Os lotes 1, 12, 13 e 20, passaram a ter as seguintes áreas:

Lote 1 � 471 m2 (tinha 490 m2); lote 12 � 342 m2 (ti-
nha 350 m2); lote 13 � 281 m2 (tinha 289 m2); lote
20 � 282 m2 (tinha 288 m2).

A área de cedência para o domínio público passou de 2961 m2

para 3002 m2.

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 10-1-114 291

CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA

Aviso

Concurso externo de ingresso para uma vaga
de operário semiqualificado � porta miras

Torna-se público que, por meu despacho de 24 de Outubro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso ex-
terno de ingresso para a vaga acima mencionada, do quadro de pes-
soal desta autarquia, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, para a área funcional de apoio ao ser-
viço de topografia.

1 � Validade � o concurso é válido apenas para a vaga existente.
2 � Vencimento � escalão 1, índice 127.
3 � Conteúdo funcional � Despacho n.º 29-A/92, de 11 de De-

zembro.

4 � Local de trabalho � área do concelho de Tondela.
5 � Métodos de selecção:

PECO + PPCO + EP

3
em que:

PECO = prova específica de conhecimentos oral baseada no
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e alteração introdu-
zida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e carta deontoló-
gica do serviço público � Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 18/93, de 17 de Março;

PPCO = prova prática de conhecimentos oral baseada no co-
nhecimento das tarefas a executar pelo porta miras, tipo de
material e outros assuntos relacionados com o conteúdo fun-
cional;

EP = entrevista profissional que visa avaliar numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

6 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se os
indivíduos que reunam os requisitos mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � Requisitos especiais de admissão � podem candidatar-se os
indivíduos que possuam a escolaridade obrigatória e comprovada
formação ou experiência profissional adequada ao exercício da res-
pectiva profissão de pelo menos um ano.

Podem também candidatar-se os indivíduos abrangidos pelo n.º 1
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, desde
que possua os requisitos especiais, e requisitos gerais com as devi-
das adaptações.

7.1 � As candidaturas serão formalizadas dentro do prazo esta-
belecido, através de requerimento, conforme modelo tipo existente
na Secção de Pessoal (será enviado a quem o solicitar) e entregue
na mesma secção, pessoalmente ou enviado pelo correio registado e
com aviso de recepção.

7.2 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, data de nascimento, estado civil,
filiação, naturalidade, residência, código postal, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu) identificação do concurso com referência ao pre-
sente aviso, habilitações literárias, indicação dos documen-
tos que anexa ao requerimento e outros elementos que os
candidatos entendam serem relevantes para a apreciação do
seu mérito.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado pelo certificado
de habilitações bem como o documento comprovativo da experiên-
cia profissional.

No caso dos candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, é inicialmente dispensado o documento compro-
vativo da deficiência desde que os mesmos declarem sob compro-
misso de honra o grau de deficiência.

É inicialmente dispensada a apresentação dos restantes documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais de admissão, desde que os
candidatos declarem nos próprios requerimentos, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos que os documen-
tos visam provar.

8 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicadas ou publicitadas nos termos dos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Constituição do júri:

Presidente � engenheiro Manuel Augusto Dias Andrade, direc-
tor de departamento.

Efectivos:

1.º vogal � Ernesto Manuel Matos Pereira, arquitecto.
2.º vogal � Carlos Jorge Loureiro Almeida, topógrafo.

Suplentes � João Manuel Granjo Machado Lima, engenheiro
técnico civil, e Fernando Lavadouro Lopes de Figueiredo,
arquitecto.

Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, o mesmo será
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

31 de Outubro de 2001. � A Vereadora, Marina Leitão.
10-1-114 298
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CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso

Torna-se público que, foram nomeados para provimento de dois
lugares vagos de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,
por despacho do signatário de 14 de Novembro de 2001, o candi-
dato classificado em 1.º lugar, no concurso oportunamente efectuado,
nomeadamente, José Francisco Ferrão Nunes, e por despacho de 15
de Novembro de 2001, o candidato classificado em 2.º lugar, no
mesmo concurso, nomeadamente, António Manuel Carrasqueira
Santos.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jacinto
António Franco Leandro. 01-1-6921

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares de chefe de secção

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia
com despacho proferido pelo presidente da Câmara em 11 de Ou-
tubro de 2001, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, con-
tados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de três lugares de chefe de secção do quadro de pessoal desta
autarquia.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98,
de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 239/99, de 25
de Junho, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e demais legislação apli-
cável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as presentes
vagas.

4 � O local de trabalho é a área do município de Valpaços.
5 � Conteúdo funcional � o previsto na alínea a) do Despacho

n.º 1/90, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro.

6 � A remuneração base é a correspondente ao escalão 1 (índice
330), estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, anexo II, e as condições de trabalho e as
regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � os referidos no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

7.1 � Requisitos especiais � os definidos no n.º 1 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7.2 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos
números anteriores até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, sob pena de exclusão.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Valpaços, elaborado em folhas
normalizadas de formato A4, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal da Câmara Municipal, durante as horas normais
de expediente, ou enviado pelo correio, registado e com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara
Municipal de Valpaços, Rua de Dona Maria do Carmo Carmona,
5430-469 Valpaços, devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data de emissão do
bilhete de identidade e arquivo de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência e código pos-
tal);

b) Habilitações literárias;
c) Situação profissional, com indicação da categoria a que

pertence, natureza do vínculo e antiguidade na categoria a
que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na catego-
ria e na função pública;

d) Identificação do lugar a que se candidata, com referência
ao número, série e data do Diário da República onde se
encontra publicado o aviso de abertura do concurso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por ser relevantes para a apreciação do seu
mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

9 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante aos
requisitos gerais referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, referidas no n.º 7 deste aviso se candi-
datos declararem no respectivo requerimento, em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encon-
tram relativamente a cada uma das alíneas.

9.1 � Devem os candidatos apresentar obrigatoriamente, com a
candidatura, sob pena de exclusão, os seguintes documentos:

a) Documento autenticado comprovativo da posse das habili-
tações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo organismo ao qual pertence, onde conste inequivo-
camente a natureza do vínculo a categoria detida, o tempo
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a
classificação de serviço obtida nos últimos três anos.

9.2 � Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispen-
sados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida da situação descrita, a apresentação de documento
comprovativo das suas declarações.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, foram adoptados os seguintes
métodos de selecção:

12.1 � Avaliação curricular e entrevista profissional de selecção,
ambas classificadas na escala de 0 a 20 valores, sendo a classifica-
ção final também expressa na mesma escala, encontrada mediante a
aplicação a seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12.2 � No âmbito da avaliação curricular, serão considerados os
factores referidos no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, ponderados de acordo com a seguinte fórmula:

HL + FP + EP + CS
AC = ��������

4

A valorização dos factores considerados na avaliação curricular
será a seguinte:

a) Habilitação literária, as quais serão valoradas de 0 a 20
valores;

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação de 11 a 20 valores, consideran-

do a sua especificidade e duração.

c) Experiência profissional, onde será ponderado o desempe-
nho efectivo de funções na área da actividade para que o
concurso é aberto, tendo em conta os seguintes aspectos:

Mais de 20 anos de serviço na carreira � 20 valores;
Mais de 15 anos até 20 anos de serviço na carreira � 16

valores;
Mais de 10 anos até 15 anos de serviço na carreira � 16

valores;
De 6 anos até 10 anos de serviço na carreira � 12 valo-

res.

d) Classificação de serviço em que:
Três menções de Muito bom � 20 valores;
Duas menções de Muito bom e uma de Bom � 18 valo-

res;
Uma menção de Muito bom e duas de Bom � 16 valo-

res;
Três menções de Bom � 14 valores.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 278 � 30 de Novembro de 2001 25 641

12.3 � A entrevista profissional de selecção determina e avalia,
numa relação interpessoal de forma objectiva e sistemática, aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

13 � Os candidatos admitidos e excluídos e a classificação final
será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Constituição do júri:

Presidente � António Joaquim Medeiros, vereador a tempo
inteiro.

Vogais efectivos � Normando Teixeira Vieira, chefe da Divi-
são de Acção Social, Educação, Cultura e Desporto, e José
Manuel Correia da Cruz, chefe da Divisão de Urbanismo e
Ambiente.

Vogais suplentes � João Carlos Afonso Durão Branco, chefe
da Divisão de Obras Municipais, e Neide Gomes de Morais
Esteves, chefe da Repartição Financeira.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares. 10-1-114 299

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 9 de Julho de 2001, foram anulados para os lugares de operário
principal � canalizador cujo concurso foi aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 97, de 26 de Abril de 2001,
os seguintes candidatos:

José António Rosa da Cruz.
José Maria dos Reis Helena.

Estas nomeações produziram efeitos desde o dia 15 de Julho de
2001 por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

24 de Setembro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recur-
sos Humanos, Manuel José dos Mártires Rodrigues.

10-1-114 301

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 28 de Junho de 2001, foram nomeados para os lugares de assis-
tente administrativo especialista cujo concurso foi aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 46, de 23 de Feve-
reiro de 2001, os seguintes candidatos:

Luísa Maria Pereira Salgueiro.
Fernando Carmo Livramento Cordeiro.
Ana Custódia Soares dos Santos.
Maria da Encarnação Mendes da Rosa Segura.
Maria da Graça Correia Conceição Castanheira Nobre.
Eduarda da Conceição Reis Branco.

Estas nomeações produziram efeitos desde o dia 1 de Julho de
2001 por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

24 de Setembro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recur-
sos Humanos, Manuel José dos Mártires Rodrigues.

10-1-114 304

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Julho de 2001, foi nomeado para o lugar de cantoneiro de
limpeza cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 2001, rectificado por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 91, de 18 de
Abril de 2001, o seguinte candidato:

Filinto Madeira Gonçalves.

Esta nomeação produziu efeitos desde o dia 5 de Julho de 2001
por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do Tri-
bunal de Contas.)

24 de Outubro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Manuel José dos Mártires Rodrigues. 10-1-114 302

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Julho de 2001, foram nomeados para os lugares de canto-
neiro de limpeza cujo concurso foi aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 2001,
rectificado por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 91, de 18 de Abril de 2001, os seguintes candidatos:

Paulo Jorge Pereira Rua.
Rui Miguel Rodrigues Xavier.
António José Silvério da Silva.
Maria Odete Lázaro Mariano Martins.
Teresa de Jesus Candeias Marques Gonçalves.

Estas nomeações produziram efeitos desde o dia 4 de Julho de
2001 por urgente conveniência de serviço. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

24 de Outubro de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Manuel José dos Mártires Rodrigues. 10-1-114 303

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso das compe-
tências conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por despacho do presidente da
Câmara Municipal de 29 de Outubro do corrente ano, na sequência
de concurso interno geral de provimento, foram nomeados, em re-
gime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável
por iguais períodos, com efeitos a partir do dia 29 de Outubro (in-
clusive), ao abrigo do artigo 16.º e dos n.os 1 e 7, do artigo 18.º,
ambos da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro:

Artur José Arantes de Oliveira � técnico superior assessor prin-
cipal, engenheiro civil, no cargo de director de Departamen-
to Municipal Técnico;

José Alberto Gomes Costa e Cunha � técnico superior asses-
sor principal, engenheiro civil, no cargo de director de De-
partamento Municipal de Ambiente;

Ângela Maria da Rocha Dias Pinheiro e Costa � técnico su-
perior principal, jurista, no cargo de chefe de Divisão Muni-
cipal Jurídica.

Face a estas nomeações, foram revogadas a partir daquela data,
as nomeações dos mesmos, em regime de substituição nos respecti-
vos cargos.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-032 695

JUNTA DE FREGUESIA DAS ALCÁÇOVAS

Aviso

Nomeação de um coveiro

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pela
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que por despacho do presidente da Junta, foi nomeado
para o lugar de coveiro o único candidato ao concurso externo de
ingresso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 203, de 1 de Setembro de 2001:

João Francisco Cebola Bento.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados da data de publicação deste aviso no Diário da República.
[Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26
de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.]

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, José Jacinto
Bento Grave. 10-1-114 306
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JUNTA DE FREGUESIA DA BURACA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia da Buraca de 14 de Novembro de 2001, foi no-
meada mediante concurso, na categoria de auxiliar administrativo do
grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 120, a seguinte pessoa:

Juvenália de Fátima Silva Correia Mendes.

A presente nomeação produz efeito à data da posse e está isenta
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Jaime Pe-
reira Garcia. 01-1-006 922

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de assis-
tente administrativo da carreira de assistente adminis-
trativo.

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º  do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que por deliberação da
Junta de Freguesia da Buraca de 14 de Novembro de 2001, se en-
contra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de uma vaga na categoria de assistente
administrativo da carreira de assistente administrativo do quadro de
pessoal da Junta de Freguesia da Buraca.

1 � Constituição do júri � o júri é constituído por:

Presidente � Orlando Jorge Rocha da Silva, secretário da Junta
de Freguesia da Buraca.

1.º vogal efectivo � Fernando António Godinho, tesoureiro da
Junta de Freguesia da Buraca, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Isabel Cristina Brás do Nascimento, téc-
nica superior de 2.ª classe � serviço social.

1.º vogal suplente � Francisco Raúl da Rocha, assistente ad-
ministrativo principal.

2.º vogal suplente � Helena Maria Lopes Martinho, assistente
administrativo principal.

2 � Conteúdo funcional � entre outras, realiza tarefas relaciona-
das com expediente, arquivo, secretaria, contabilidade, recenseamen-
to, processamento, pessoal, aprovisionamento e assegura trabalhos de
dactilografia.

3 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições legais constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11
de Julho; 238/99, de 25 de Junho; 247/87, de 17 de Junho; 412-A/
98, de 30 de Dezembro; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 353-A/89,
de 16 de Outubro; 248/85, de 15 de Julho; 29/01, de 3 de Feverei-
ro; e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

4 � Finalidade e validade � o concurso é válido para o provi-
mento da vaga colocada a concurso e caduca com o preenchimento
da mesma.

5 � Local de trabalho � área da freguesia da Buraca.
6 � Remuneração e outras regalias sociais:
6.1 � Vencimento � sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, o ven-
cimento será o correspondente ao índice 190, do grupo de pessoal
administrativo, a que corresponde 115 700$ � € 577,11.

6.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos legais de admissão a concurso � podem candida-
tar-se todos os indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao
termo do prazo de entrega da candidatura fixado no presente aviso,
os seguintes requisitos gerais:

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 das funções, nomeadamente o
11.º ano de escolaridade ou equivalente;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício das funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas serão formalizadas, através de

requerimento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia da Buraca
e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, para a Junta de Freguesia da Buraca, Largo de
Borges Carneiro, 3-G, 2720-069 Amadora, devendo dele constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuinte
fiscal, residência e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especificação, acções de forma-

ção, etc.) quando legalmente exigidas;
d) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-

ferência do nome do mesmo, número e data do Diário da
República onde foi publicado o presente aviso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito, ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal, devidamente comprova-
dos;

f) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade per-
manente igual ou superior a 60%) e abrangidas pelo De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo. Devem mencionar, ainda, todos os elementos neces-
sários ao cumprimento da adequação dos processos de se-
lecção, nas suas diferentes vertentes, às suas capacidades de
comunicação/expressão.

8.2 � O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da
seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade válido, e do cartão de
contribuinte;

b) Documento comprovativo da posse das habilitações literá-
rias ou profissionais, devendo os candidatos ter presente que
o certificado de habilitações do 12.º ano ou frequência de
ensino superior não comprova necessariamente que o can-
didato seja detentor do 11.º completo, pelo que poderá não
ser suficiente para este efeito;

c) Curriculum vitae datado, detalhado e devidamente assina-
do, do qual deve constar, designadamente, as habilitações
literárias e ou profissionais, as funções desempenhadas, bem
como as actualmente exercidas, com indicação dos respec-
tivos períodos de duração e actividades relevantes, assim
como, a formação profissional detida com indicação das
acções de formação finalizadas (cursos e seminários, a res-
pectiva duração, datas de realização e entidades promoto-
ras, juntando comprovativo das mesmas, sem o qual não
serão consideradas).

8.3 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, mencionados nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos requerimentos, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relati-
vamente a cada uma daquelas situações.

8.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9 � Métodos de selecção � provas de conhecimento gerais e
específicos, cada uma eliminatória de per si, avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção.

9.1 � Prova de conhecimentos (PC) � objectivos: avaliar o ní-
vel de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis e ade-
quados ao exercício da função.

9.1.1 � Forma e duração das provas:

Conhecimentos gerais � escrita, sem consulta e com a duração
de 60 minutos;

Conhecimentos específicos � escrita, com consulta, de duração
de 60 minutos mais 30 de tolerância.
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9.2 � Programa das provas:
9.2.1 � Programa de conhecimentos gerais � far-se-á apelo a co-

nhecimentos adquiridos a nível das habilitações literárias exigidas
para admissão a concurso, designadamente nas áreas de português
e matemática, e os conhecimentos do cidadão comum no âmbito da
cultura geral.

9.2.2 � Prova de conhecimentos específicos � versará os seguin-
tes temas:

a) Regime jurídico da função pública:

1) A relação jurídica e emprego na função pública:

1.1 � constituição, modificação e extinção da rela-
ção jurídica; 1.2 � noção de funcionário e agente;
1.3 � Nomeação: noção, modalidades e efeitos;
1.4 � contratos de pessoal: noção, modalidades,
efeitos, admissibilidade, forma e prazos; 1.5 Pos-
se e termo de aceitação.

2) Regime de duração e horário de trabalho;
3) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Ad-

ministração Pública;
4) Férias, faltas e licenças.

b) Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos
municípios e das freguesias;

c) Organização política e administrativa:

1) Órgãos de soberania;
2) Competências;
3) Poder local:

3.1 � princípios gerais; 3.2 � freguesias; 3.3 � municí-
pio; 3.4 � Administração Pública.

d) Procedimento administrativo:

1) Princípios gerais;
2) Sujeitos;
3) Procedimento administrativo;
4) Actividades administrativas.

e) Noções de contabilidade pública:

1) Classificação de receitas e despesas;
2) Fundo de maneio;
3) Orçamento das autarquias locais � noção e caracte-

rísticas.

f) Aprovisionamento:

1) Regime jurídico das aquisições:

1.1 � regime das despesas; 1.1.1 � entidades competen-
tes para autorização de despesas; 1.2 � aquisição de
bens e serviços; 1.3 � tipos de procedimentos.

g) Expediente e arquivo:

1) Documentos � conceitos e tipos;
2) Conceito e tipos de arquivo;
3) Formas de registo e classificação documental;
4) Prazos de conservação de documentos.

Bibliografia de apoio � Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91,
de 17 de Outubro; 175/95, de 21 de Julho; 102/96, de 31 de Julho;
e 218/98, de 17 de Julho. Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto,
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 31 de
Agosto. Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto; Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. Leis Constitucionais n.os 1/82,
de 30 de Setembro; 1/89, de 8 de Julho; 1/92, de 25 de Novembro,
e 1/97, de 20 de Setembro. Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22
de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de De-
zembro. Portaria n.º 414/2001, de 17 de Abril. Lei n.º 8/90, de 20
de Fevereiro.

9.2.3 � A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou
em vigor à data da elaboração do programa das provas de conheci-
mento. Qualquer alteração legislativa posterior será considerada pelo
júri aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos

candidatos proceder, por sua iniciativa, às actualizações que se vie-
rem a revelar necessárias.

9.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � objectivos:
avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos de acordo com
as exigências da função.

9.4 � Avaliação curricular (AC) � objectivos: avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise dos respectivos currículos profissionais.

9.5 � Critérios de apreciação e ponderação � os critérios de
avaliação e ponderação da AC e da EPS, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa cons-
tam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Publicação das listas � os candidatos excluídos são notifi-
cados, nos termos dos artigos 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

10.1 � Os candidatos serão convocados para a realização dos
métodos de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.2 � A lista de classificação final é notificada nos termos do
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Jaime Pe-
reira Garcia. 01-1-006 923

JUNTA DE FREGUESIA DE CASCAIS

Aviso n.º 3/2001

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de auxiliar de serviços gerais

Torna-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia de
Cascais de 2 de Outubro de 2001, e nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto concurso
externo de ingresso, pelo prazo de 10 dias a contar da data da pu-
blicação deste aviso no Diário da República, para provimento de
dois lugares de auxiliar de serviços gerais.

1 � Prazo de validade � o concurso destina-se apenas ao provi-
mento das vagas postas a concurso, esgotando-se com o seu preen-
chimento.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99,
de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas
alterações, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro.

3 � Conteúdo funcional � assegura a limpeza e conservação das
instalações, colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de mon-
tagem, desmontagem e conservação de equipamentos, auxilia a exe-
cução de cargas e descargas, realiza tarefas de arrumação e distri-
buição, executa outras tarefas simples não especificadas, de carácter
manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos
práticos.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar a
prover serão desempenhadas na área da freguesia de Cascais.

5 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover de auxiliar de serviços gerais serão remunera-
dos pelo índice 120, escalão 1, a que corresponde o vencimento ilí-
quido de 72 700$ � € 362,63, sendo-lhe aplicável, no que concerne
às regalias sociais e condições de trabalho, as normas genericamen-
te vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Forma de ingresso � o ingresso é feito por nomeação pro-
visória, pelo período de um ano, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 6º. do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

7 � Requisitos de admissão � só são admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

7.1 � Possuir os requisitos gerais definidos no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

quando obrigatório;
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e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � são requisitos de admissão legal-
mente exigidos possuir escolaridade obrigatória, de acordo com a
alínea c) do artigo 10.º da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

7.3 � A não verificação dos requisitos previstos nos n.os 8.1 e 7.2
determina a exclusão do candidato.

8 � Formalização de candidaturas � nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 24.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, as candidaturas
deverão ser formalizadas mediante requerimento, redigido em papel
formato A4 ou em papel contínuo, como a seguir se indica:

Instruções para o preenchimento do requerimento:

Deve escrever sempre, no início de cada uma das linhas,
as palavras que antecedem as diversas situações; exem-
plo:

Nome: Maria �
Nacionalidade: portuguesa.

Minuta do requerimento:

Ex.ma Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Cascais:
Nome: �
Filiação: �
Data de nascimento: �
Nacionalidade/naturalidade: �
Estado civil: �
Bilhete de identidade: �
Habilitações literárias: �
Morada e código postal: �
Telefone: �
Requer a V. Ex.ª se digne admiti-lo(a) ao seguinte con-

curso: identificação do concurso a que se candidata, bem
como o Diário da República onde foi publicado.

Mais se declara, sob compromisso de honra, que possui os
requisitos gerais de admissão a concurso, previstos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Local e data.
(Assinatura).

8.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão ao
concurso deverá, sob pena de exclusão do concorrente, ser acompa-
nhado da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias, com indicação da média final de
curso;

b) Curriculum vitae pormenorizado, datado e assinado pelo
candidato, do qual deve constar a identificação pessoal,
habilitações literárias, experiência profissional e formação
profissional e quaisquer outras circunstâncias que possam
influir no mérito do concorrente ou constituir motivo de
referência legal, as quais serão tidas em consideração pelo
júri quando devidamente comprovadas;

c) Fotocópia do bilhete identidade e do cartão de contribuin-
te fiscal;

d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de admis-
são previstos nas alíneas a), b), d), e f) do n.º 7 do presen-
te aviso.

9 � A apresentação da documentação mencionada na alínea d) do
número anterior é temporariamente dispensada, desde que o candi-
dato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em alí-
neas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11.1 � A avaliação curricular (AC) procurará avaliar a prepara-
ção e experiência profissional na área específica a que respeita o
concurso.

11.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � visará deter-
minar e avaliar, mediante uma relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as capacidades e aptidões do candidato, por
comparação com o perfil de exigências da função, definindo-se os
seguintes critérios:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Motivação para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e participação em trabalho

de equipa.

A entrevista tem a duração máxima de 30 minutos e é pontuada
numa escala em que os candidatos podem ser agrupados nos seguin-
tes níveis:

Excepcionalmente favorável � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 11 a 12 valores;
Favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Não favorável � < 8 valores.

11.4 � Classificação final � a classificação final resulta da mé-
dia aritmética simples das classificações obtidas em todos os méto-
dos de selecção, expressa numa escala de 0 a 20 valores, conside-
rando-se excluídos os candidatos com classificação inferior a 9,5
valores, e será determinada de acordo com a seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
de realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Constituição do júri � o júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Eglantina do Rosário Silva Ventinhas, presidente
da Junta de Freguesia de Cascais.

Vogais efectivos:

Licenciada Isabel Maria de Oliveira Santos, técnica supe-
rior principal da Junta de Freguesia de Cascais.

Maria Isabel Agostinho Morgado Melo, assistente adminis-
trativa principal da Junta de Freguesia de Cascais.

Vogais suplentes:

Ana Teresa Garcia Silva Morgado, assistente administra-
tiva principal da Junta de Freguesia de Cascais.

Elizabete Manuela Gomes Argêncio Beringuilho, assistente
administrativa principal da Junta de Freguesia de Cas-
cais.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

14 � Afixação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no edifício sede da Junta de Freguesia de Cascais,
Largo de Cidade Vitória, nesta freguesia, e ou publicadas no Diá-
rio da República, nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 de Novembro de 2001. � A Presidente da Junta, Eglantina do
Rosário Silva Ventinhas. 10-1-114 307

JUNTA DE FREGUESIA DE CEPÕES

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

João Pereira da Cunha, presidente da Junta de Freguesia de Cepões,
do município de Ponte de Lima:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Cepões, do município de Ponte de Lima,
considerando o parecer emitido em 9 de Julho de 2001, pela Comis-
são de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Em
18 de Agosto de 2001, o parecer, por proposta desta Junta de Fre-
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guesia, foi aprovado em sessão da assembleia de freguesia de Ce-
pões:

Brasão � escudo de verde, torre torreada de prata, lavrada de
negro, aberta e iluminada de vermelho; acantonada à dextra,
uma vieira de ouro realçada de vermelho; campanha diminuta
de três burelas ondadas de prata e azul. Coroa mural de pra-
ta de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «CE-
PÕES � PONTE DE LIMA».

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Cepões � Ponte de Lima».

13 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, João Pereira
da Cunha. 06-1-032 698

JUNTA DE FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

João Carlos Macêdo, presidente da Junta de Freguesia de Fajã de
Baixo, do município de Ponta Delgada:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Fajã de Baixo, município de Ponta Delgada, tendo
em conta o parecer emitido em 5 de Junho de 2001, pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos do artigo 17.º, n.º 2, alínea q) da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta, em sessão da as-
sembleia de freguesia de 24 de Setembro de 2001:

Brasão � escudo de prata, três ananases de ouro folhados e
realçados de verde; em chefe, um açor de sua cor, seguran-
do nas garras um escudete de azul carregado de cinco
besantes de prata. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «FAJÃ de BAIXO».

Bandeira � esquartelada de verde e amarelo. Cordão e borlas
de ouro e verde. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Fajã de Baixo � Ponta Delgada».

26 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, João Carlos
Macêdo. 10-1-114 308

JUNTA DE FREGUESIA
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Francisco Janeiro Carneiro, presidente da Junta de Freguesia de Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, do município de Figueira de Castelo
Rodrigo:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo, do município de Cas-
telo Rodrigo, tendo em conta o parecer emitido em 16 de Agosto de
2001, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2
do artigo 17.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta
desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de
28 de Setembro de 2001:

Brasão � escudo de verde, cegonha de prata bicada e
membrada de ouro, saínte de ninho de ouro realçado de ne-
gro; em chefe, duas folhas de figueira de ouro. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«FREGUESIA de FIGUEIRA de CASTELO RODRIGO».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Figueira de Castelo Rodrigo».

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Francisco
Janeiro Carneiro. 06-1-032 697

JUNTA DE FREGUESIA DE LOURES

Aviso

Concurso interno limitado de acesso para provimento
de duas vagas de encarregado de pessoal operário

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo desta Junta de Freguesia, na sua 38.ª reunião ordinária,
realizada a 30 de Outubro de 2001, foram promovidos à categoria
de encarregado de pessoal operário, Almerindo Santo Lapa e Alberto
Manuel Vieira Pereira.

2 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Carlos Tei-
xeira. 10-1-114 309

JUNTA DE FREGUESIA
DE PONTA DELGADA DAS FLORES

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento para
um lugar de pedreiro do grupo de pessoal operário
qualificado do quadro desta Junta de Freguesia.

1 � Torna-se público que, por despacho do presidente da Junta
de Freguesia de Ponta Delgada das Flores, datado de hoje, se en-
contra aberto pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de pedreiro do grupo de
pessoal operário qualificado, do quadro da Junta de Freguesia, re-
munerado pelo escalão 1, índice 132 da tabela de remunerações da
administração local.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento dos lugares postos a concurso.

3 � O conteúdo funcional desta carreira � aparelhar pedra em
grosso, executar alvenaria de pedra, tijolos ou blocos de cimento,
podendo também fazer reboco em cimento, proceder ao assentamento
de manilhas, tubos e cantaria, executar muros e estruturas simples
com ou sem argamassas, podendo também encarregar-se de monta-
gem de armaduras muito simples, executar outros trabalhos simila-
res ou complementares dos descritos, instituir ou supervisionar no
trabalho dos aprendizes ou serventes que lhe estejam afectos.

4 � O local de trabalho situa-se na área da freguesia de Ponta
Delgada das Flores.

5 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satis-
façam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Artigo 10.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de

18 de Dezembro, aplicáveis à administração local através
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada das
Flores, entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, com aviso de
recepção para a secretaria da Junta de Freguesia de Ponta Delgada
das Flores, Rua da Terra Chã, 9970-071 Ponta Delgada S. C. F., e
do qual constarão obrigatoriamente os seguintes elementos de iden-
tificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência com endereço completo);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse de requisitos de ad-
missão a concurso previstos no artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae.
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7 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados no
n.º 6.1, alínea e), desde que os candidatos declarem no requerimento,
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão:

8 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

Prova de conhecimentos gerais, consistindo nas seguintes tare-
fas:

Aparelhar pedra em grosso;
Executar emboço e reboco;
Proceder ao assentamento de manilhas, tubos e cantarias.

8.1 � Entrevista profissional de selecção � terá por objectivo
determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de uma forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos admitidos, ponderando os seguintes factores:

Facilidade de relacionamento;
Motivação para a função;
Sentido de responsabilidade.

8.2 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos de 0 a 20 valores sendo a clas-
sificação final expressa na mesma escala resultante da média arit-
mética simples das classificações obtidas em cada um dos métodos.

8.3 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, consta das actas das reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que soli-
citadas.

9 � As listas contendo a relação dos candidatos admitidos, bem
como a lista de classificação final, se o número de candidatos for
inferior a 100, serão afixadas no edifício polivalente da Casa do Povo
da Freguesia de Ponta Delgada das Flores.

10 � O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Luís da Silva Alves.
Vogais efectivos � Luís Fernando de Araújo Pacheco, e An-

tónio Joaquim Avelar da Silveira.
Vogais suplentes � José Dias Sales, que substituirá o presidente

do júri nas suas faltas e impedimentos, e António Avelar
Xavier.

12 de Junho de 2001. � O Presidente da Junta, Luís da Silva
Alves. 10-1-114 310

JUNTA DE FREGUESIA DO SEIXAL

Aviso n.º 3/2001

Para os devidos efeitos torna-se público que por deliberação desta
Junta de Freguesia de 11 de Setembro de 2001, se procedeu à regu-
larização do vínculo da funcionária Maria Helena Magista Belo
Lopes, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 413/91, de 19 de
Outubro. A funcionária foi regularizada na categoria de assistente
administrativo especialista com antiguidade nesta reportada a 22 de
Janeiro de 2001, escalão 1, índice 270. (Isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, João Cae-
tano Conceição Costa. 10-1-114 311

JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA

Aviso

Faz-se público que o executivo da Junta de Freguesia da Venteira,
em reunião de 12 de Novembro de 2001, deliberou, nos termos do
n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no-
mear para três lugares de jardineiro principal do grupo de pessoal
operário qualificado, a que corresponde o escalão 1, índice 196, do
mapa anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na
sequência de concurso interno de acesso limitado para provimento
de três lugares de jardineiro principal, aberto por aviso afixado no
placard informativo em 30 de Julho de 2001, tendo ficado aprova-
dos os seguintes candidatos, de acordo com a sua posição na lista
de classificação final:

Gertrudes Rita Sota Caixeiro Carvalho.
Maria Teresa Alves Batista.
Antonino Carapinha Alfaiate.

A aceitação das respectivas nomeações ocorrerá no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, António
Nunes. 03-1-35 215

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de assistente administrativo principal do
grupo de pessoal administrativo.

Para os devidos efeitos torna-se público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração destes serviços, tomada na
reunião de 3 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados a partir da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de assistente administrativo principal do
grupo de pessoal administrativo, do quadro de pessoal dos Serviços
Municipalizados de Leiria.

1 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
cessa com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional é o constante no Despacho n.º 38/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Leiria.
5 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
as condições de trabalho e demais regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração lo-
cal.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do conselho de administração, o qual,
bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente nestes Serviços Municipalizados ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado.

No requerimento deverão obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuin-
te, residência e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção do Diário da

República, onde se encontra publicitado o aviso de abertu-
ra e respectiva categoria a que se candidata;

d) Experiência profissional com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual
categoria e na função pública e, bem assim, como a classi-
ficação de serviço reportada aos anos relevantes para efei-
tos de promoção;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal.

8 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos obrigatoriamente de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de
que o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
as classificações de serviço, com indicação das respectivas
expressões quantitativas e menções qualitativas;
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c) Declaração devidamente autenticada pelo serviço de origem,
com especificação pormenorizada das tarefas e responsabi-
lidade inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos exigidos, desde que constem dos respectivos processos
individuais.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

(CS × 2) + (HL × 2) + (EP × 1,5) + (FP × 1,5) + (EPS × 3)
CF = ����������������������

10

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações CS, HL, EP e FP constituem os factores de pon-
deração da avaliação curricular.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são
as seguintes:

a) Para o factor de classificação de serviço (CS):

Três menções finais de Muito bom � 20 pontos;
Duas menções finais de Muito bom � 18 pontos;
Uma menção final de Muito bom � 16 pontos;
Três menções finais de Bom � 14 pontos.

b) Para o factor da habilitação literária (HL):

Habilitação superior à exigida para o ingresso � 20 pon-
tos;

Habilitação exigida para o ingresso � 18 pontos.

c) Para o factor de experiência profissional (EP), atender-se-á
à seguinte fórmula:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

em que:
a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública.

d) Para o factor de formação profissional (FP):

Sem cursos � 14 valores;
Cursos até uma semana � 16 valores;
Cursos até um mês � 18 valores;
Cursos superiores a um mês � 20 valores.

Entrevista profissional de selecção (EPS) visa analisar os seguin-
tes factores:

a) Espírito de iniciativa;
b) Sentido de responsabilidade;
c) Motivação para a função;
d) Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 (1 � fraco; 2 � insatisfatório;
3 � razoável; 4 � bom; e 5 � muito bom) num total de 20 valo-
res.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, constam da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos, sempre que solicitada.

14 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e bem as-
sim a classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede
destes serviços em local público, ou publicadas no Diário da Re-

pública, 3.ª série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Fernando Brites Carvalho, vogal do conselho de
administração.

Vogais efectivos � Cristina Maria Abreu Henriques Seco, di-
rectora-delegada, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e Maria Rafaela de Jesus Lopes da Silva e
Sá, directora de Departamento Administrativo.

Vogais suplentes � Dora Maria Antão Mariano, chefe de Di-
visão Administrativa e Financeira, e Maria de Lourdes Ley
Garcia, chefe de Repartição de Recursos Humanos.

19 de Outubro de 2001. � A Directora Delegada, Cristina Ma-
ria de Abreu Henriques Seco. 5-1-34 602

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, vogal do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electri-
cidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 5 de Novembro de 2001, autorizar a re-
classificação profissional seguinte, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro:

Maria Adélia da Silva Santos, reclassificada na categoria de
assistente administrativa.

7 de Novembro de 2001. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 27-1-000 207

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, vogal do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electri-
cidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 12 de Novembro de 2001, nomear em
regime de substituição, nos termos dos artigos 21.º, da Lei n.º 49/
99, de 22 de Janeiro, e artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro, no cargo de chefe de divisão da Divisão Financeira
do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados da Maia, a Dr.ª
Isabel Cristina da Silva Santos, técnica superior de economia de 1.ª
classe, com efeitos a partir do dia 13 de Novembro de 2001.

13 de Novembro de 2001. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 27-1-000 206

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, vogal do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electri-
cidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 12 de Novembro de 2001, homologar a
classificação de 15 valores (Bom), atribuída pelo júri de estágio à
estagiária da carreira de técnico superior de informática, Dr.ª Isabel
Cristina Sampaio da Cruz Veloso.

13 de Novembro de 2001. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 27-1-000 208

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, vogal do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electri-
cidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 12 de Novembro de 2001, nomear para
o provimento de três lugares de leitor cobrador de consumos, os três
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primeiros concorrentes classificados em concurso, Rogério Fernan-
des de Carvalho, Paulo Ricardo Fonseca Lopes e Joaquim Fernando
Barbosa Sousa, conforme aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 246, de 23 de Outubro de 2001, os quais deverão to-
mar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

13 de Novembro de 2001. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 27-1-000 209

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de operário qualificado principal (pedreiro)
(N/N.º P-5/241).

Para os devidos efeitos torna-se público que, em conformidade
com a deliberação do conselho de administração destes Serviços
Municipalizados, em sua reunião de 18 de Outubro de 2001, se
encontra aberto, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis contados a
partir da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para um lugar de operário qualifi-
cado principal (pedreiro) do quadro de pessoal destes Serviços
Municipalizados, nos termos que a seguir indicamos:

1 � O concurso destina-se ao preenchimento do lugar posto a
concurso, cessando com o respectivo preenchimento.

2 � O concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � é o definido no Despacho do SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro de 1990.

4 � O local de trabalho é a área do município de Viana do Cas-
telo.

5 � O vencimento é o correspondente à respectiva categoria, da
tabela do regime geral, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e ainda os previstos no ar-
tigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Os documentos comprovativos de possuir os requisitos do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deverão acom-
panhar os respectivos requerimentos, salvo se os candidatos decla-
rarem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um desses requisitos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Cas-
telo, entregue directamente na sede destes Serviços Municipalizados,
à Rua de Frei Bartolomeu dos Mártires, 4900-878 Viana do Caste-
lo, ou remetido por correio registado, com aviso de recepção, expe-
dido até ao último dia do prazo de candidatura fixado, nele deven-
do constar os seguintes elementos:

Identificação completa do candidato (nome, estado civil, filia-
ção, naturalidade, data de nascimento, número e data de
emissão do bilhete de identidade, serviço de identificação que
o emitiu, residência, número de contribuinte fiscal e telefo-
ne caso exista).

9 � No requerimento podem os candidatos especificar quaisquer
circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência.

10 � Os métodos de selecção constarão de três etapas, a saber:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11 � A classificação final será atribuída numa escala de 0 a 20
valores, tendo por base a seguinte fórmula:

3AC + EPS
CF = �����

4

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Em ambas as etapas de classificação (AC e EPS), os can-
didatos serão valorizados de 0 a 20 valores de acordo com as re-
gras estabelecidas nos números seguintes.

13 � A avaliação curricular (AC), classificada de 0 a 20 valores,
será valorizada por aplicação da fórmula e dos critérios a seguir
indicados:

HA + 4EP + FP + 2CS
AC = ���������

8

Habilitação académica (HA):

Possuir curso de formação profissional de três anos � 20 va-
lores;

Possuir curso de formação profissional de 18 meses � 18 va-
lores;

Possuir o 11.º ano de escolaridade ou equivalente � 16 valores;
Possuir o 9.º ano de escolaridade ou equivalente � 15 valores;
Possuir a escolaridade obrigatória � 14 valores.

Experiência profissional (EP):

LP + AR + AA
EP = ������

3

Por cada ano de exercício efectivo de funções correspondentes
às do lugar a prover (LP) serão atribuídos 2 valores até ao
máximo de 20 valores;

Por cada ano de exercício efectivo de funções prestadas em
categoria da área de recrutamento para o lugar a prover (AR)
serão atribuídos 3 valores até ao máximo de 20 valores;

Por cada ano de exercício efectivo de funções na área de acti-
vidade para que o concurso é aberto (AA), serão atribuídos
2 valores até ao máximo de 20 valores.

Formação profissional (FP):

2FSA + 3FCA
FP = ������

5

Frequência de cursos, acções de formação e estágios sem ava-
liação final ou com avaliação final qualitativa (FSA):

Por cada dia de formação, correspondendo cada período de
seis horas a um dia, serão atribuídos 0,5 valores, até ao
máximo de 20 valores.

Frequência de cursos, acções de formação e estágios com ava-
liação final quantitativa (FCA):

Será calculada através da divisão do somatório das respec-
tivas notas finais pelo número de participações.

Classificação de serviço (CS) � resultará da conversão, por apli-
cação da regra de três simples da escala de 0 a 10 na escala de 0 a
20 e corresponderá à média aritmética das classificações obtidas no
módulo temporal relevável para efeito de concurso.

14 � Entrevista profissional de selecção (EPS):
14.1 � A entrevista deve ser realizada de modo a permitir ava-

liar, de forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e profis-
sionais dos concorrentes para o lugar a prover e incluirá, entre ou-
tros, os seguintes aspectos gerais:

a) Preocupação pela valorização e actualização profissionais,
que tem por objectivo detectar as capacidades do concor-
rente para resolver casos pontuais (hipoteticamente determi-
nados e de forma comum a todos os concorrentes) que
possam ocorrer no exercício das funções do lugar posto a
concurso;

b) Participação na discussão dos problemas e sentido crítico,
que tem por objectivo avaliar, através de intervenções opor-
tunas, a capacidade de comunicação, o interesse pelas si-
tuações, as capacidades de síntese e de análise e o apro-
fundamento ou fuga na abordagem dos problemas.

14.2 � A realização da entrevista profissional de selecção tem
natureza privada. Cada membro do júri atribuirá a valoração, até 20
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valores, de cada critério objecto da entrevista ao concorrente, que
através de média aritmética simples conduzirá a uma classificação.

Os critérios a aplicar à entrevista serão os seguintes:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � 16 valores;
Favorável � 12 valores;
Favorável com reservas � 8 valores;
Não favorável � 4 valores.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constarão das actas de reunião do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

16 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos estabelecidos nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do presente concurso é constituído por:

Presidente � presidente do conselho de administração, Paulo
Jorge Costa Laíns.

Vogais efectivos � vogal do conselho de administração, José
Augusto Meleiro Rodrigues, e chefe da Divisão de Água,
José João Machado Garcez Moreira.

Vogais suplentes � técnica superior principal, Isabel Maria
Lima Araújo Silva, e técnico superior de 1.ª classe, José Luís
Gonçalves Afonso Rego.

18 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas ou im-
pedimentos pelo primeiro vogal efectivo.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Paulo Jorge Costa Laíns. 10-1-114 312

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de operário qualificado principal (canaliza-
dor) (N/N.º P-5/242).

Para os devidos efeitos torna-se público que, em conformidade
com a deliberação do conselho de administração destes Serviços
Municipalizados, em sua reunião de 18 de Outubro de 2001, se
encontra aberto, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis contados a
partir da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para um lugar de operário qualifi-
cado principal (canalizador) do quadro de pessoal destes Serviços
Municipalizados, nos termos que a seguir indicamos:

1 � O concurso destina-se ao preenchimento do lugar posto a
concurso, cessando com o respectivo preenchimento.

2 � O concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � é o definido no Despacho do SEA-
LOT n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro de 1990.

4 � O local de trabalho é a área do município de Viana do Cas-
telo.

5 � O vencimento é o correspondente à respectiva categoria, da
tabela do regime geral, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e ainda os previstos no ar-
tigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Os documentos comprovativos de possuir os requisitos do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deverão acom-
panhar os respectivos requerimentos, salvo se os candidatos decla-
rarem nos mesmos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um desses requisitos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Cas-
telo, entregue directamente na sede destes Serviços Municipalizados,
à Rua de Frei Bartolomeu dos Mártires, 4900-878 Viana do Caste-
lo, ou remetido por correio registado, com aviso de recepção, expedi-

do até ao último dia do prazo de candidatura fixado, nele devendo
constar os seguintes elementos:

Identificação completa do candidato (nome, estado civil, filia-
ção, naturalidade, data de nascimento, número e data de
emissão do bilhete de identidade, serviço de identificação que
o emitiu, residência, número de contribuinte fiscal e telefo-
ne caso exista).

9 � No requerimento podem os candidatos especificar quaisquer
circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência.

10 � Os métodos de selecção constarão de três etapas, a saber:

a) Avaliação curricular (AC);
b) Prova prática de conhecimentos (PC2);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11 � A classificação final será atribuída numa escala de 0 a 20
valores, tendo por base a seguinte fórmula:

3AC + PC2 + EPS
CF = ��������

5

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC2 = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Em todas as etapas de classificação (AC, PC2 e EPS), os
candidatos serão valorizados de 0 a 20 valores de acordo com as re-
gras estabelecidas nos números seguintes.

13 � A avaliação curricular (AC), classificado de 0 a 20 valores,
será valorizada por aplicação da fórmula e dos critérios a seguir
indicados:

HA + 4EP + FP + 2CS
AC = ���������

8

Habilitação académica (HA):

Possuir curso de formação profissional de três anos � 20 va-
lores;

Possuir curso de formação profissional de 18 meses � 18 va-
lores;

Possuir o 11.º ano de escolaridade ou equivalente � 16 valores;
Possuir o 9.º ano de escolaridade ou equivalente � 15 valores;
Possuir a escolaridade obrigatória � 14 valores.

Experiência profissional (EP):

LP + AR + AA
EP = ������

3

Por cada ano de exercício efectivo de funções correspondentes
às do lugar a prover (LP) serão atribuídos 2 valores até ao
máximo de 20 valores;

Por cada ano de exercício efectivo de funções prestadas em
categoria da área de recrutamento para o lugar a prover (AR)
serão atribuídos 3 valores até ao máximo de 20 valores;

Por cada ano de exercício efectivo de funções na área de acti-
vidade para que o concurso é aberto (AA), serão atribuídos
2 valores até ao máximo de 20 valores.

Formação profissional (FP):

2FSA + 3FCA
FP = �����

5

Frequência de cursos, acções de formação e estágios sem ava-
liação final ou com avaliação final qualitativa (FSA):

Por cada dia de formação, correspondendo cada período de
seis horas a um dia, serão atribuídos 0,5 valores, até ao
máximo de 20 valores.

Frequência de cursos, acções de formação e estágios com ava-
liação final quantitativa (FCA):

Será calculada através da divisão do somatório das respec-
tivas notas finais pelo número de participações.
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CHARLO � CONFECÇÕES PARA HOMENS, ARTIGOS
DE LÃ E OUTROS, S. A.

Sede: Rua de Vieira da Silva, 61, Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 37 796.

Pessoa colectiva n.º 500063168.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, são con-
vocados os accionistas da sociedade CHARLO � Confecções para
Homens, Artigos de Lã e Outros, S. A., para reunirem em assem-
bleia geral anual a realizar na sede social, no próximo dia 31 de
Dezembro de 2001, pelas 9 horas, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Deliberar sobre a realização de prestações acessórias até ao
montante do capital social.

Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º dos estatutos, poderão par-
ticipar na assembleia geral os accionistas que, até oito dias an-
tes da data marcada para a reunião, disponham de, pelo menos,
100 acções averbadas ou registadas em seu nome nos livros da
sociedade, depositadas na sede social ou ainda em instituições
de crédito, correspondendo um voto a cada grupo de 100 ac-
ções.

Os formalismos e demais requisitos para agrupamento ou repre-
sentação dos accionistas são os estabelecidos na lei e no n.º 4 do
artigo 14.º dos estatutos.

21 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Eduardo Morales de Los Rios de Castro. 01-2-18 743

CONSTROIBEM � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÕES E TURISMO, S. A.

Sede: Praceta de José Epifânio de Abreu, lote A/B,
rés-do-chão, 2780 Paço de Arcos

Capital social: 150 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras
(Cascais) sob o n.º 5047, a fl. 164 do livro C-13.

Contribuinte fiscal n.º 500259003.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e legais, convocam-se os Srs. Accionistas
desta Sociedade para se reunirem em assembleia geral na sede social,
sita na Praceta de José Epifânio de Abreu, lote A/B, rés-do-chão,
em Paço de Arcos, no dia 26 de Dezembro de 2001, pelas 10 horas,
com a seguinte ordem do dia:

1.º Redenominação do capital social em euros;
2.º Eleição dos corpos sociais para o ano 2002, nos termos do

artigo 18.º, alínea b), dos estatutos.

Para efeitos de participação na assembleia geral e nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 15.º do contrato de sociedade, deverão os
Srs. Accionistas depositar até oito dias antes da realização da assem-
bleia as suas acções na sede social ou exibir documento bancário com-
provativo do seu depósito até àquela data.

19 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, o Primeiro-Secretário, Luís Pimenta. 01-2-18 749

SIAPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E ADMINISTRAÇÕES PREDIAIS E AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Travessa da Escola Araújo, 24, Lisboa

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 24 384.

Pessoa colectiva n.º 500766622.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 375.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco todos os accionistas da sociedade SIAPA � So-
ciedade de Investimentos e Administrações Prediais e Agrícolas, S. A.,
pessoa colectiva n.º 500766622, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 24 384, com sede na Travessa
da Escola Araújo, 24, em Lisboa, para uma assembleia geral extraor-
dinária a realizar na sede social da Sociedade no próximo dia 31 de
Dezembro, pelas 14 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � redenominação do capital social para euros;
Ponto 2 � fixação da remuneração dos membros dos órgãos

sociais.

23 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Martinho Madaleno. 01-2-18 753

COPIDATA INDUSTRIAL � GRÁFICA
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Sede: Rua dos Heróis de Chaimite, 12 e 12-A, Odivelas

Capital social: 900 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Odivelas sob
o n.º1322.

Pessoa colectiva n.º 500076278.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 375.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco todos os accionistas da sociedade Copidata
Industrial � Gráfica e Equipamentos, S. A., pessoa colectiva
n.º 500076278, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Odivelas sob o n.º 1322, com sede na Rua dos Heróis de Chaimite,
12 e 12-A, freguesia de Odivelas, para uma assembleia geral extraor-
dinária a realizar na sede social da sociedade no próximo dia 31 de
Dezembro, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � redenominação do capital social para euros, com
ajustamento do valor nominal de cada acção para € 5, me-
diante aumento de capital por incorporação de reservas;

Ponto 2 � designação dos membros dos órgãos sociais para o
triénio de 2002-2004.

23 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Martinho Madaleno. 01-2-18 754

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.
(sociedade aberta)

Sede: Avenida da Liberdade, 195, Lisboa

Capital social: € 1 000 000 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1607.

Pessoa colectiva n.º 500852367.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas do
Banco Espírito Santo, S. A., para reunirem em assembleia geral, no



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 278 � 30 de Novembro de 200125 652

próximo dia 4 de Janeiro de 2002, às 10 horas e 30 minutos, no
Hotel Altis, Sala Europa, Rua de Castilho, 11, em Lisboa, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre uma proposta do conselho de administra-
ção para aumentar o capital social do Banco Espírito San-
to, S. A., de € 1 000 000 000 para 1 500 000 000 através
da emissão de até 100 000 000 novas acções escriturais,
nominativas, com o valor nominal de € 5 cada uma, sendo
50 000 000 novas acções realizadas por incorporação de
reservas disponíveis para o efeito, cabendo 1 nova acção
por cada 4 detidas; e as restantes 50 000 000 novas ac-
ções, a serem subscritas pelos actuais accionistas na pro-
porção de 1 nova acção por cada 4 acções já detidas, sendo
o valor de realização, em dinheiro, de cada nova acção de
€ 11, a que equivale um ágio de € 6 por acção, tudo nos
demais termos e condições  que os Srs. Accionistas reuni-
dos em assembleia geral vierem a aprovar;

2) Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade do
Banco Espírito Santo, S. A., modificando o artigo 5.º («Ca-
pital»).

Requisitos para participação na assembleia e exercício do direito
de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os titulares de, pelo
menos, 100 acções escrituradas em seu nome até 15 dias
antes da data da reunião;

b) A cada 100 acções corresponde um voto. Os accionistas
titulares de menos de 100 acções podem agrupar-se nos
termos da lei;

c) O prazo para recepção dos instrumentos de representação
de accionistas e de indicação dos representantes dos accio-
nistas pessoas colectivas termina em 30 de Dezembro de
2001;

d) Os accionistas que pretendam participar na assembleia ge-
ral deverão solicitar ao intermediário financeiro autoriza-
do onde se encontrem escrituradas as acções o cativo das
mesmas até ao encerramento daquela assembleia e a comu-
nicação deste cativo por carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral, a ser recebida até ao dia 30 de Dezem-
bro de 2001;

e) Nos termos e para os efeitos do artigo 110.º do Decreto-
-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, será publicitada a re-
lação dos accionistas cuja participação excede 2 % do ca-
pital social do Banco, com indicação das respectivas
participações.

É admitido o voto por correspondência, devendo as declarações
de voto, endereçadas ao presidente da mesa da assembleia geral, dar
entrada na sociedade até às 18 horas do 5.º dia útil anterior ao dia
designado para a assembleia geral, em envelope lacrado; a assinatura
do accionista deverá estar reconhecida notarialmente ou certificada
pela sociedade.

Durante os 15 dias anteriores à data da realização da assembleia,
encontrar-se-ão, na sede da sociedade, à disposição dos accionistas,
para consulta, as propostas a submeter à apreciação e deliberação da
assembleia geral, bem como os elementos de informação e docu-
mentos a que se refere o artigo 289.º do Código das Sociedades Co-
merciais, incluindo o texto integral da nova cláusula proposta para
o contrato de sociedade.

21 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Fernando Olavo Corrêa de Azevedo. 03-2-45 134

SOLUEX � SOCIEDADE LUSITANENSE DE EXPANSÃO,
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, o presidente da mesa da assem-
bleia geral, a pedido do conselho de administração, convoca os ac-
cionistas da sociedade SOLUEX � Sociedade Lusitanense de Expan-
são, Investimentos Imobiliários, S. A., com sede no lugar do Marrujo,
Bugalhos, Alcanena, pessoa colectiva n.º 503245925, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Alcanena sob o n.º 771,
com o capital social de 5 000 000$, para se reunirem em assem-
bleia geral extraordinária, na sua sede social, no dia 31 de Dezembro
de 2001, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � redenominação do capital social expresso em escu-
dos para o equivalente em euros;

Ponto 2 � aumento do capital social da sociedade para
€ 50 000, a fim de dar cumprimento ao estipulado no
Decreto-Lei n.º 343/98, de 11 de Novembro;

Ponto 3 � alteração do artigo 4.º do pacto social.

A participação nesta assembleia e o exercício do direito de voto
estão subordinados ao disposto nos artigos 6.º e 7.º do pacto social,
em conjugação com o preceituado nos artigos 379.º e 384.º, n.º 2,
alínea a), do Código das Sociedades Comerciais.

21 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 135

ESMORIZTUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE ESMORIZ, S. A.

Sede: Avenida da Praia, Esmoriz

Capital social: 19 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ovar sob o
n.º 388.

Pessoa colectiva n.º 500346500.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos
accionistas da ESMORIZTUR � Empreendimentos Turísticos de
Esmoriz, S. A., para reunirem no dia 22 de Dezembro de 2001, pelas
10 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Redenominação do capital social;
2) Informações sobre a situação da sociedade.

A assembleia geral é composta por todos os accionistas possuido-
res de, pelo menos, 10 acções, devendo os titulares de acções ao
portador não registadas depositá-las, até 10 dias antes da data indi-
cada para a respectiva assembleia, nos cofres da sociedade ou em
estabelecimento bancário.

A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, por falta de

representação do capital exigido pelo parágrafo único no artigo 13.º
dos estatutos, realizar-se-á no dia 15 do mês seguinte, no mesmo
local e hora, seja qual for o número de accionistas e representação
do capital.

De acordo com o disposto no artigo 289.º do Código das Socieda-
des Comerciais, estão à disposição dos Srs. Accionistas, para consul-
ta, todas as informações preparatórias da assembleia geral, nomea-
damente os documentos do balanço e contas.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Messias de Sá Pinto. 06-2-054 684

ESMORIZTUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE ESMORIZ, S. A.

Sede: Avenida da Praia, Esmoriz

Capital social: 19 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ovar sob o
n.º 388.

Pessoa colectiva n.º 500346500.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral dos
accionistas da ESMORIZTUR � Empreendimentos Turísticos de
Esmoriz, S. A., para reunirem no dia 22 de Dezembro de 2001, pelas
11 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a eventual dissolução e liquidação
da sociedade.

A assembleia geral é composta por todos os accionistas possuido-
res de, pelo menos, 10 acções, devendo os titulares de acções ao
portador não registadas depositá-las, até 10 dias antes da data indi-
cada para a respectiva assembleia, nos cofres da sociedade ou em
estabelecimento bancário.
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A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, por falta de

representação do capital exigido pelo parágrafo único no artigo 13.º
dos estatutos, realizar-se-á no dia 15 do mês seguinte, no mesmo
local e hora, seja qual for o número de accionistas e representação
do capital.

De acordo com o disposto no artigo 289.º do Código das Socieda-
des Comerciais, estão à disposição dos Srs. Accionistas, para consul-
ta, todas as informações preparatórias da assembleia geral, nomea-
damente os documentos do balanço e contas.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Messias de Sá Pinto. 06-2-054 685

A. D. O. � BASQUETEBOL DA ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA OVARENSE, S. A. D.

Sede: Rua da Associação Desportiva Ovarense, 3880 Ovar

Capital social: 50 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ovar sob o
n.º 1865.

Número de identificação de pessoa colectiva 504765442.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade A. D. O. � Basquetebol da Associação Desportiva
Ovarense, S. A. D., para reunirem em assembleia geral no próximo
dia 27 de Dezembro de 2001, pelas 21 horas e 30 minutos, na sede
social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço
e contas relativos ao exercício de 2000-2001;

2) Apreciar e deliberar sobre uma proposta de aplicação dos
resultados;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Apreciar e deliberar sobre: i) a alteração da denominação
do capital social para euros, por força da aplicação da taxa
de conversão; ii) a redenominação, para euros, das acções
representativas do capital social, por aplicação do método
padrão; iii) a subsequente renominalização destas acções,
arredondando o valor nominal unitário previamente
redenominado de € 4,987 98 para € 5, sem que daí resulte
alteração do número de acções emitidas, e ainda iv) o au-
mento de capital social da sociedade, por incorporação no
capital de parte dos resultados transitados, no montante de
€ 500, por forma a igualar o valor do capital social
directamente convertido em euros com a soma do valor
unitário das acções que o representam, após a respectiva
redenominação e subsequente renominalização, aumento que
será no montante de 100 241$, passando o capital social
da sociedade a ser de € 250 000, representando por
250 000 acções, todas nominativas, com o valor nominal
de € 5 cada.

São postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social e  no
prazo legal, as propostas a submeter pelo conselho de administração
à assembleia geral e os demais elementos de informação preparatória.

São requisitos para a participação e exercício do direito de voto
na assembleia geral:

a) A cada 20 acções corresponde um voto;
b) Para efeitos de participação na assembleia geral, a qualida-

de de accionista comprova-se pela inscrição das acções na
conta respectiva, devendo essa inscrição mostrar-se efec-
tuada com a antecedência mínima de 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral;

c) Os accionistas possuidores de menos de 20 acções poderão
agrupar-se para perfazer aquele número, devendo fazer-se
representar por um deles;

d) O prazo para a recepção dos instrumentos de representa-
ção de accionistas e, bem assim, da indicação dos represen-
tantes de pessoas colectivas termina em 21 de Dezembro
de 2001.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Carlos Manuel dos Reis Mendonça. 10-2-126 754

VILAREI � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Convoca-se, de acordo com o disposto nos estatutos e no arti-
go 377.º do Código das Sociedades Comerciais, a assembleia geral
ordinária da sociedade VILAREI � Promoção Imobiliária, S. A.,
pessoa colectiva n.º 504719718, matriculada com o n.º 54 237 na
2.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial do Porto, com
capital social de 42 145 000$, para reunir no dia 20 de Dezembro,
pelas 15 horas, na sede social da empresa, sita na Rua de Santo
António de Contumil, 146, no Porto, para deliberação sobre a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Alienação de 3045 acções da sociedade detidas pela pró-
pria;

2) Aumento do capital para € 350 000, correspondente a
70 168 700$;

3) Redenominação das acções representativas do capital so-
cial e alteração de denominação do capital social em eu-
ros.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Assembleia, Luís
Paulo Inverno Barradas. 27-2-000 259

AVISOS

TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.

Sede: Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: e 47 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2675.

Contribuinte n.º 502600268.

Aviso
Publicação de tarifário

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99, de 30 de Julho, publica-se o seguinte tarifário, em euros, que entrará em
vigor dia 1 de Janeiro de 2001:

Redes de paging � preço das chamadas para as redes de paging:

Cartões recarregáveis Planos de preços

Euros Contravalor Euros Euros Euros Contravalor Contravalor Contravalor

(IVA incluído) em escudos (IVA não incluído) (IVA incluído (IVA incluído em escudos em escudos em escudos

(IVA incluído) à taxa de 17 %) à taxa de 12 %) (IVA não incluído) (IVA incluído (IVA incluído
à taxa de 17 %) à taxa de 12 %)

0,8 160 0,68 0,796 0,762 136 160 153

A taxação das chamadas é feita em impulsos de 60 segundos.

19 de Novembro de 2001. � O Administrador, Iriarte José Araújo Esteves. 01-2-18 741
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TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.

Sede: Edifício Marconi, Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: e 47 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2675.
Contribuinte n.º 502600268.

Aviso
Tarifário

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99, de 30 de Julho, publica-se o novo tarifário designado de MIMO Está Lá
da TMN, que entrará em vigor no dia 3 de Dezembro de 2001:

Preços por minuto do tarifário MIMO Está Lá:

Preços por minuto � todos os dias (das 0 às 24 horas) EUR PTE

Chamadas nacionais .............................................................................. 0,300 60

Em Portugal ..............................
Chamadas internacionais ..............

Europa, EUA e Canadá ............... 0,300 60

Resto do mundo .......................... 1,200 241

Fora de Portugal ........................
Chamadas efectuadas (para Portugal e no país onde se encontra) ..... 1,400 281

Chamadas recebidas ............................................................................... 0,300 60

As chamadas nacionais e internacionais de voz efectuadas são
taxadas em impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 60 se-
gundos. Os impulsos seguintes terão a duração de um segundo, com
o consequente fraccionamento do preço do minuto. As chamadas
recebidas em Portugal continental são pagas por quem as origina ao
preço em vigor na respectiva rede. As chamadas em roaming auto-
mático são taxadas em impulsos com duração de 60 segundos.

Notas

1 � O MIMO Está Lá é um cartão recarregável que deve ser
carregado com um montante mínimo de e 50 (10 024$) de 12 em
12 meses. Os carregamentos de valor inferior a e 50 não alteram o
prazo de validade. Ultrapassado este prazo, se o cliente não tiver
efectuado um novo carregamento de e 50 ou de valor superior, dei-
xará de poder realizar chamadas, podendo, contudo, continuar a
recebê-las durante mais 90 dias. Findo este último prazo, e caso não
tenha efectuado novo carregamento de e 50 ou de valor superior, o
cartão será definitivamente desactivado, perdendo o saldo remanes-
cente, caso exista. Para renovar a validade do cartão MIMO Está

Lá estão ainda disponíveis carregamentos de e 75 (15 036$), e 100
(20 048$), e 125 (25 060$) e e 150 (30 072$). Qualquer destes car-
regamentos não possui bónus associados.

2 � O cartão MIMO Está Lá possui o serviço de roaming auto-
mático activo. Isto significa que o cliente pode utilizar o cartão
MIMO Está Lá em diversos países com os quais a TMN tenha esta-
belecido um acordo de roaming que suporte este serviço.

3 � Não serão permitidas, nas actuais condições em vigor na
TMN, as migrações dos actuais clientes dos tarifários Mimo, Spot,
Taco, Smile, Super Smile, Mega Smile e PAKO para este novo
tarifário.

4 � A forma de adesão do tarifário MIMO Está Lá processa-se
unicamente pela aquisição do cartão MIMO Está Lá nos agentes
Marconi em França e na Suíça.

5 � Todos os preços supra-referidos incluem IVA à taxa legal em
vigor.

16 de Novembro de 2001. � O Administrador, Iriarte José Araújo
Esteves. 01-2-18 742

BALANCETES

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S. A.

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 175, 1050 Lisboa

Capital social: 281 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 56.
Identificação de pessoa colectiva n.º 500792780.

Balanço em 30 de Junho de 2001

(Actividade global)
(Em contos)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................ 16 987 726) � 16 987 726) 29 013 622)
2 � Disponibilidades à vista sobre instituição de crédito .. 29 533 036) � 29 533 036) 36 516 716)
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............... 444 390 923) 4 040 364) 440 350 559) 450 596 235)
4 � Créditos sobre clientes ................................................. 1 114 116 532) 40 591 992) 1 073 524 540) 916 575 127)
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(Em contos)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .......... 276 664 222) 3 898 681) 272 765 541) 294 323 444

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � . 100 872 585) 1 863 533) 99 009 052) 97 651 855)
de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � . 175 791 637) 2 035 148) 173 756 489) 196 671 589)
de outros emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) ........................... (�) (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .......... 31 179 361) 5 107 495) 26 071 866) 23 330 527)
7 � Participações ................................................................ 11 709 776) 634 500) 11 075 276) 11 936 044)
8 � Partes de capital em empresas coligadas ..................... 10 605 094) � 10 605 094) 5 161 411)
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................ 4 823 196) 4 137 229) 685 967) 1 114 508)
10 � Imobilizações corpóreas ............................................. 45 958 298) 23 487 561) 22 470 737) 31 590 302)

(Dos quais: imóveis) ..................................................... (29 106 326) (8 940 784) (20 165 542) (28 619 583)

11 � Capital subscrito e não realizado ................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio .............. � � � �
13 � Outros activos .............................................................. 12 958 697) 2 264 640) 10 694 057) 12 410 586)
15 � Contas de regularização ................................................ 72 774 389) � 72 774 389) 71 164 302)
16 � Prejuízo do exercício ................................................... � � � �

                Total do activo ................................. 2 071 701 250) 84 162 462) 1 987 538 788) 1 883 732 824)

(Em contos)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ................................................................................... 696 728 858 570 088 803

a) À vista ................................................................................................................................... 24 068 149 9 790 018
b) A prazo ou com pré-aviso ..................................................................................................... 672 660 709 560 298 785

2 � Débitos para com clientes .......................................................................................................... 1 019 596 090 1 028 348 879

a) Depósitos de poupança .......................................................................................................... 111 186 376 104 626 603
b) Outros débitos ........................................................................................................................ 908 409 714 923 722 276

ba) À vista ......................................................................................................................... 284 078 496 266 642 726
bb) A prazo ........................................................................................................................ 624 331 218 657 079 550

3 � Débitos representados por títulos .............................................................................................. 44 934 287 59 522 192

a) Obrigações em circulação ....................................................................................................... 7 257 449 7 257 448
b) Outros .................................................................................................................................... 37 676 838 52 264 744

4 � Outros passivos .......................................................................................................................... 35 159 995 42 760 342
5 � Contas de regularização .............................................................................................................. 69 967 400 68 927 157
6 � Provisões para riscos bancários gerais ....................................................................................... 14 724 604 13 004 695

a) Provisões para pensões e encargos similares ......................................................................... 637 344 540 616
b) Outras provisões .................................................................................................................... 14 087 260 12 464 079

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ......................................................................................... 8 606 025 6 937 945
8 � Passivos subordinados ................................................................................................................. 28 000 000 28 000 000
9 � Capital subscrito ......................................................................................................................... 56 435 683 56 435 683

10 � Prémios de emissão .................................................................................................................... � �
11 � Reservas ...................................................................................................................................... 9 326 390 5 654 629
12 � Reservas de reavaliação .............................................................................................................. 2 645 889 2 645 889
13 � Resultados transitados ................................................................................................................ � �
14 � Lucro do exercício ..................................................................................................................... 1 413 567 1 406 610

                                      Total do passivo ............................................................... 1 987 538 788 1 883 732 824

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

1 � Passivos eventuais ...................................................................................................................................................... 149 823 820

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ......................................................................... �
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................ ..................... 28 231 058
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Ano

2 � Compromissos ............................................................................................................................................................ 494 606 213

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ..................................................... �

Lisboa, 13 de Agosto de 2001. � O Conselho de Administração: António Tomás Correia � Vítor Manuel Lopes Fernandes �  O Director
Coordenador, José Costa Bastos. 10-2-125 494

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, S. A.

Sede: Rua do Salitre, 165-167, 1250-198 Lisboa

Capital social: 18 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9427.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504655361.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001

Activo Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................................... 371,12 � 371,12
2 � Disponibilidades à vista sobre instituição de crédito .......................................... 31 599,23 � 31 599,23
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................................... 17 507 806,19 � 17 507 806,19
4 � Créditos sobre clientes ....................................................................................... 4 290 879,64 3 807,17 4 287 072,47
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................................ � � �

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de emissores públicos ..... � � �
b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de outos emissores ......... � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................................. (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................................................ � � �
7 � Participações ...................................................................................................... � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................................................... � � �
9 � Imobilizações incorpóreas .................................................................................. 745 126,79 140 685,47 604 441,32

10 � Imobilizações corpóreas ..................................................................................... 692 092,30 82 985,18 609 107,12

(Dos quais: imóveis) ........................................................................................... (�) (�) (�)

11 � Capital subscrito e não realizado ....................................................................... � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio .................................................... � � �
13 � Outros activos .................................................................................................... 502 746,25 � 502 746,25
15 � Contas de regularização ...................................................................................... 1 128 200,41 � 1 128 200,41
16 � Prejuízo do exercício ......................................................................................... � � �

                                 Total do activo ................................................ 24 898 821,93 227 477,82 24 671 344,11

(Em euros)

Passivo 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito .................................................................................................................... �

a) À vista .................................................................................................................................................................... �
b) A prazo ou com pré-aviso ...................................................................................................................................... �

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................................................... 4 832 107,10

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................................................... �
b) Outros débitos ......................................................................................................................................................... 4 832 107,10

ba) À vista .......................................................................................................................................................... 7 959,55
bb) A prazo ......................................................................................................................................................... 4 824 147,55

3 � Débitos representados por títulos ............................................................................................................................... �

a) Obrigações em circulação ........................................................................................................................................ �
b) Outros ..................................................................................................................................................................... �

4 � Outros passivos ........................................................................................................................................................... 190 398,23
5 � Contas de regularização ............................................................................................................................................... 1 468 794,43
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(Em euros)

Passivo 2001

6 � Provisões para outros riscos e encargos ..................................................................................................................... 33 019,85

a) Provisões para pensões e encargos similares .......................................................................................................... �
b) Outras provisões ..................................................................................................................................................... 33 019,85

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................................................... �
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................................................. �
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................................................... 18 000 000

10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................................................... �
11 � Reservas ....................................................................................................................................................................... 351,21
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................................................... �
13 � Resultados transitados ................................................................................................................................................. �
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................................................... 146 673,29

                                                 Total do passivo ................................................................................. 24 671 344,11

Rubricas extrapatrimoniais

2001

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................................................................ �

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................................................................... �
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................ ........................... �

2 � Compromissos .................................................................................................................................................................. �

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........................................................... �

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 10-2-125 776

BBVA MIDAS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Praça do Infante, cave, Sala A, 9000 Funchal

Capital social: 1 200 000 000$

Identificação de pessoa colectiva n.º 511094230.

Balanço consolidado em 30 de Setembro de 2001

(Em milhares de escudos)

2001
Código Activodas  contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............... � � �
12+13 2 � Disponibil. à vista sobre instit. de crédito ................. 6 118 � 6 118
20+21 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............... 530 000 � 530 000

240+250+241�29 5 � Obrigações e títulos de rendimento fixo:

a) De emissores públicos ............................................. � � �
b) De outros emissores ............................................... � � �

243�(9)�29+253 6 � Acções e outros títulos de rendim. variável .............. � � �
40 7 � Participações .............................................................. 2 065 000 124 636 1 940 364

41�481 9 � Imobilizações incorpóreas .......................................... � � �
42+46�482 10 � Imobilizações corpóreas ............................................. � � �
27+28�29 13 � Outros activos ............................................................ � � �

58 (dev.)+59+
50+55+51+ 15 � Contas de regularização .............................................. 87 819 � 87 819
56 (dev.)

                  Total do activo ..................................... 2 688 936 124 636 2 564 300
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(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................... �

a) A prazo ou com pré-aviso ........................................................................................... �

36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... ....... 862

58 (cred.)+59+ 5 � Contas de regularização .................................................................................................. �52+56 (cred.)

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

b) Outras provisões .......................................................................................................... �

                                     Situação líquida

62 9 � Capital subscrito ............................................................................................................. 1 200 000
63 11 � Reservas .......................................................................................................................... 1 018 000
66 13 � Resultados transitados ..................................................................................................... 326 468
69 14 � Lucro do exercício ......................................................................................................... 18 969

                                      Total do passivo ........................................................... 2 564 300

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 563

BBVA MIDAS � SFC, S. A.

Sede: Rua de Mouzinho da Silveira, 15, 1250 Lisboa

Capital social: 562 500 000$

Identificação de pessoa colectiva n.º 502204028.

Balanço consolidado em 30 de Setembro de 2001

(Em milhares de escudos)

2001
Código Activodas  contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............... 81 528 � 81 528
12+13 2 � Disponibil. à vista sobre instit. de crédito ................. 3 101 317 � 3 101 317
20+21 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............... � � �

240+250+241�29 5 � Obrigações e títulos de rendimento fixo .................... 75 421 � 75 421

a) De emissores públicos ............................................. 75 421 � 75 421
b) De outros emissores ............................................... � � �

243�(9)�29+253 6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........ 562 789 � 562 789
40 7 � Participações .............................................................. 28 000 � 28 000

41�481 9 � Imobilizações incorpóreas .......................................... 236 190 170 471 65 719
42+46�482 10 � Imobilizações corpóreas ............................................. 643 319 336 756 306 563
27+28�29 13 � Outros activos ............................................................ 1 024 927 7 933 1 016 994

58 (dev.)+59+
50+55+51+ 15 � Contas de regularização .............................................. 2 227 387 � 2 227 387
56 (dev.)

                    Total do activo .................................. 7 980 878 515 161 7 465 717

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................... �

a) A prazo ou com pré-aviso ........................................................................................... �

36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... ....... 759 688

58 (cred.)+59+ 5 � Contas de regularização .................................................................................................. 2 145 76152+56 (cred.)

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

b) Outras provisões .......................................................................................................... 7 523
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(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001das contas

                                     Situação líquida

62 9 � Capital subscrito ............................................................................................................. 562 500
63 11 � Reservas .......................................................................................................................... 3 717 869
66 13 � Resultados transitados ..................................................................................................... �
69 14 � Lucro do exercício ......................................................................................................... 272 376

                                      Total do passivo ........................................................... 7 465 717

Rubricas extrapatrimoniais

2001

Responsabilidades por depósito e guarda de valores ................................................................................................................ 30 276 003
Operações cambiais à vista ...................................................................................................................................................... �
Operações a prazo ................................................................................................................................................................... �

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 564

BBV MIDAS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Praça do Infante, cave, Sala A, 9000 Funchal

Capital social: 1 200 000 000$

Identificação de pessoa colectiva n.º 511094230.

Balanço em 31 de Dezembro de 2000

(Em milhares de escudos)

2000
Código Activodas  contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............. � � �
12+13 2 � Disponibil. à vista sobre instituições de crédito ......... 15 082 � 15 082
20+21 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .............. 495 000 � 495 000

240+250+241�29 5 � Obrigações e títulos de rendimento fixo:

a) De emissores públicos ............................................. � � �
b) De outros emissores ............................................... � � �

243�(9)�29+253 6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........ � � �
40 7 � Participações .............................................................. 2 065 000 124 636 1 940 364

41�481 9 � Imobilizações incorpóreas .......................................... � � �
42+46�482 10 � Imobilizações corpóreas ............................................. � � �
27+28�29 13 � Outros activos ............................................................ 10 000 � 10 000

58 (dev.)+59+
50+55+51+ 15 � Contas de regularização .............................................. 84 272 � 84 272
56 (dev.)

                    Total do activo .................................. 2 669 354 124 636 2 544 718

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2000das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................... �

a) A prazo ou com pré-aviso ........................................................................................... �

36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... ....... 250

58 (cred.)+59+ 5 � Contas de regularização .................................................................................................. �52+56 (cred.)

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

b) Outras provisões .......................................................................................................... �
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(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2000das contas

                                     Situação líquida

62 9 � Capital subscrito ............................................................................................................. 1 200 000
63 11 � Reservas .......................................................................................................................... 1 018 000
66 13 � Resultados transitados ..................................................................................................... 284 636
69 14 � Lucro do exercício ......................................................................................................... 41 832

                                      Total do passivo ........................................................... 2 544 718

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 565

BBVA MIDAS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Praça do Infante, cave, Sala A, 9000 Funchal

Capital social: 1 200 000 000$

Identificação de pessoa colectiva n.º 511094230.

Balanço em 30 de Junho de 2001

(Em milhares de escudos)

2001
Código Activodas  contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............. � � �
12+13 2 � Disponibil. à vista sobre instituições de crédito ......... 523 121 � 523 121
20+21 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .............. � � �

240+250+241�29 5 � Obrigações e títulos de rendimento fixo:

a) De emissores públicos ............................................. � � �
b) De outros emissores ............................................... � � �

243�(9)�29+253 6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........ � � �
40 7 � Participações .............................................................. 2 065 000 124 636 1 940 364

41�481 9 � Imobilizações incorpóreas .......................................... � � �
42+46�482 10 � Imobilizações corpóreas ............................................. � � �
27+28�29 13 � Outros activos ............................................................ 10 000 � 10 000

58 (dev.)+59+
50+55+51+ 15 � Contas de regularização .............................................. 86 747 � 86 747
56 (dev.)

                    Total do activo .................................. 2 684 868 124 636 2 560 232

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001das contas

30+31 1 � Débitos para com instituições de crédito ....................................................................... �

a) A prazo ou com pré-aviso ........................................................................................... �

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................................................... 1 863

58 (cred.)+59+ 5 � Contas de regularização .................................................................................................. �52+56 (cred.)

61 6 � Provisões para riscos e encargos:

b) Outras provisões .......................................................................................................... �

                                     Situação líquida

62 9 � Capital subscrito ............................................................................................................. 1 200 000
63 11 � Reservas .......................................................................................................................... 1 018 000
66 13 � Resultados transitados ..................................................................................................... 326 468
69 14 � Lucro do exercício ......................................................................................................... 13 901

                                      Total do passivo ........................................................... 2 560 232

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 566
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CAIXA CAPITAL � SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 175, 11.º, Lisboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2044/910322.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502525380.

Balanço em 30 de Junho de 2001

2001 2000
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibil. em bancos centrais ....... 242 179$00) �$�) 242 179$00) 19 859$00)
2 � Disponibil. à vista sobre instit. de crédito . 6 151 682$80) �$�) 6 151 682$80) 3 276 825$90)
3 � Outros créditos sobre instit. de crédito ...... �$�) �$�) �$�) �$�)
4 � Créditos sobre clientes ............................... 238 559 891$00) 186 818 338$10) 51 741 552$90) 12 755 179$00)
5 � Obrigações e outros títulos de rendim. fixo . 817 000 000$00) �$�) 817 000 000$00) 1 395 000 000$00)

a) Obrigações e outros títulos de rendim. . �$�) �$�) �$�) �$�)
fixo � de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendim. .
fixo � de outos emissores ...................... 817 000 000$00) �$�) 817 000 000$00) 1 395 000 000$00)

(Dos quais: obrigações próprias) ........... (�$�) (�$�) (�$�) (�$�)

6 � Acções e outros títulos de rendim. variável 10 000 000$00) �$� 10 000 000$00) 20 529 292$30
7 � Participações .............................................. 2 075 179 405$00) 627 304 545$00) 1 447 874 860$00) 1 243 095 887$00)
8 � Partes de capital em empresas coligadas ... 27 023 118$00) 27 023 118$00) �$�) �$�)
9 � Imobilizações incorpóreas .......................... 44 045 109$00) 32 575 343$20) 11 469 765$80) 23 651$60)

10 � Imobilizações corpóreas ............................. 43 219 138$00) 18 528 766$80) 24 690 371$20) 3 103 297$70)

(Dos quais: imóveis) ..................................... (�$�) (�$�) (�$�) (�$�)

11 � Capital subscrito e não realizado ............... �$�) �$�) �$�) �$�)
12 � Acções próprias/partes de capital próprio �$�) �$�) �$�) �$�)
13 � Outros activos ............................................ 1 056 085 839$20) 302 168 744$00) 753 917 095$20) 970 697 590$20)
15 � Contas de regularização .............................. 15 825 390$50) �$�) 15 825 390$50) 34 918 480$50)
16 � Prejuízo do exercício ................................. �$�) �$�) �$�) �$�)

          Total do activo ....................... 4 333 331 752$50) 1 194 418 851$10 3 138 912 897$40 3 683 420 063$20

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito ........................................................................ �$�) �$�)

a) À vista ........................................................................................................................ �$�) �$�)
b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................................................... �$�) �$�)

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................... �$�) �$�)

a) Depósitos de poupança ............................................................................................... �$�) �$�)
b) Outros débitos ............................................................................................................. �$�) �$�)

ba) À vista .............................................................................................................. �$�) �$�)
bb) A prazo ............................................................................................................. �$�) �$�)

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................... �$�) �$�)

a) Obrigações em circulação ............................................................................................ �$�) �$�)
b) Outros ......................................................................................................................... �$�) �$�)

4 � Outros passivos ............................................................................................................... 133 639 621$00) 90 029 374$00)
5 � Contas de regularização ................................................................................................... 7 992 120$00) 5 202 555$80)
6 � Provisões para outros riscos e encargos ......................................................................... 9 680 703$00) �$�)

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................................................. �$�) �$�)
b) Outras provisões ......................................................................................................... 9 680 703$00) �$�)

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................................................. �$�) �$�)
8 � Passivos subordinados ...................................................................................................... �$�) �$�)
9 � Capital subscrito .............................................................................................................. 3 307 953 000$00) 3 300 000 000$00)

10 � Prémios de emissão ......................................................................................................... �$�) �$�)
11 � Reservas ........................................................................................................................... 227 339 604$80) 235 292 604$80)
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................... �$�) �$�)
13 � Resultados transitados ..................................................................................................... (613 122 279$10) �$�)
14 � Lucro do exercício .......................................................................................................... 65 430 127$70) 52 895 528$60)

                                  Total do passivo .......................................................... 3 138 912 897$40) 3 683 420 063$20)
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Rubricas extrapatrimoniais

2001

1 � Passivos eventuais ................................................................................................................................................. �$�

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados .................................................................... �$�
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................................ �$�

2 � Compromissos ....................................................................................................................................................... 743 523 876$00

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ................................................ 76 167 000$00

Lisboa, 30 de Junho de 2001. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, Luís Miguel Ribeiro
Oliveira. 10-2-125 526

CREDIFIN � BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S. A.

Sede: Rua do Pinheiro Manso, 662, 2.12, Apartado 1015, 4101 Porto Codex

Capital social subscrito e realizado: 3 500 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 47 630.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502449349.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

30 de Junho de 2001 30 de JunhoCódigo Activo de 2000das contas Activo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos .. 5 473 � 5 473 4 941
centrais.

12+13 12 � Disponibilidades à vista sobre insti- . 253 574 � 253 574 224 322
tuições de crédito.

20+21+280+
281+2880+ 3 � Outros créditos sobre instituições de . 10 000 � 10 000 238 000

2881+2890+ crédito.
2891�2900�2901

16+22+23+
282+283+287+

2882+2883+2887+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... 57 824 243 8 260 092 49 564 152 36 881 931
2892+2893+2897�
2902�2903�2907

240+241+2480+250+
251+2580+2840+ 15 � Obrigações e outros títulos de rendi- . � � � �

2884+289429040� mento fixo:
2920�2921

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+ a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �2840+2884+ fixo � de emissores públicos.2894�29040 (1)�

29200�29210

2402+2411+2412+
2480+2502+2511+ b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �2512+2580+2840+ fixo � de outros emissores.2884+2894�29040 (2)�

29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) . (�)    (�)   (�)    (�)    

243+244+2481�
24810+2490�2491+ 6 � Acções e outros títulos de rendim. � � � �253+254+2581�25810� variável.2841�29041�

291�2923�2924

400�490 7 � Participações .................................... 20 � 20 �
401�491 8 � Partes de capital em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................ 593 679 262 279 331 400 130 101
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42+461+462+
463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 1 967 029 793 934 1 173 095 890 328
4691�482

4200+4610�48200 (Dos quais: imóveis de serviço próprio) (690 533) (69 803) (620 729) (585 245)

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções ou partes de capital próprio � � � �

14+15+19+27�
27003�299+402+ 13 � Outros activos .................................. 1 474 867 � 1 474 867 651 699

409�499

51+55+
56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................... 1 621 777 � 1 621 777 716 425

58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ � � � �

      Total do activo ..................... 63 750 663 9 316 304 54 434 358 39 737 747

(Em milhares de escudos)

Código 30 de Junho 30 de JunhoPassivodas contas de 2001 de 2000

30+31 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 31 776 666 19 221 185

30020+30120+
30220+31020+ 1a) À vista .............................................................................................. � �

31220+31320+31920

30022+30122+
30222+31022+31222 1b) A prazo ............................................................................................ 31 776 666 19 221 185

31322+31922

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... � 212 446

3213+3223 1a) Depósitos de poupança .................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 1b) Outros débitos .................................................................................. � 212 446

3200+3210+3220+3230 1ba) À vista .................................................................................... � �
3202+3212+3222+3232 1bb) A prazo .................................................................................. � 212 446

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... 15 021 690 13 500 821

341 1a) Obrigações em circulação ................................................................. 15 021 690 13 500 821
340+342+349 1b) Outros ............................................................................................... � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 844 902 533 850

52+54+56 (cred.)+
15 � Contas de regularização ........................................................................ 800 023 561 74958 (cred.)+ 59 (4)

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... 690 607 641 903

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................................. 688 607 551 696

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 2 000 90 207
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... 300 000 300 000
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 3 500 000 3 500 000
632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �

630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 1 328 882 1 185 423
633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 171 590 80 370

                  Total do passivo ........................................................... 54 434 358 39 737 747

(Em milhares de escudos)

30 de Junho de 2001 30 de JunhoCódigo Activo de 2000das contas Activo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido
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Rubricas extrapatrimoniais

Código 30 de Junho
das contas de 2001

90+970 1 � Passivos eventuais ............................................................................................................ �

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................... �
970 Cauções e activos dados em garantia ........................................................................ �

92 2 � Compromissos:

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........... �

99 3 � Outros contas extrapatrimoniais ...................................................................................... �

Das quais:

993 Juros vencidos ........................................................................................................... 3 873 947

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Porto, 30 de Junho de 2001. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 10-2-125 399

CREDIPLUS � COMP. C. C. P. DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de José Gomes Ferreira, 9, Sala 1, 1495-139 Algés

Capital social: 650 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o n.º 10 975.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503207250.

Balanço em 31 de Março de 2001
(Em milhares de escudos)

2001
Código 2000Activodas contas Amortizações (líquido)Activo bruto Activo líquidoe provisões

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos 24 � 24 1 064
centrais.

12+13 12 � Disponibilidades à vista sobre insti- 57 540 � 57 540 28 619
tuições de crédito.

20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 3 � Outros créd. sobre instit. de crédito � � � �
2891�2900�2901

16+22+23+282+283+
287+2882+2883+2887+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... 10 720 460 1 169 564 9 550 896 8 835 4732892+2893+2897�

2902�2903�2907

240+241+2480+
250+251+2580+ 15 � Obrigações e outros títulos de rendi- � � � �

2840+2884+2894� mento fixo.
29040�2920�2921

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+ a) Obrig. e outros tít. de rend. fixo � � � � �
2840+2884+2894� de emissores públicos.

29040 (1)�29200�29210

2402+2411+2412+
2480+2502+2511+2512+ b) Obrig. e outros tít. de rend. fixo � � � � �
2580+2840+2884+2894+ de outros emissores.
29040 (2)�29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�) (�) (�) (�)
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243+244+2481�24810+
2490�2491+253+254+ 6 � Acções e outros títulos de rendimento � � � �
2581�25810�2841� variável.

29041�291�2923�2924

400�490 7 � Participações .................................... � � � �
401�491 8 � Partes de capital em empresas coli- � � � �

gadas.
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................ 26 050 25 476 574 72 450

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 38 030 20 998 17 032 263 581468+4691�482

4200+4610�48200 (Dos quais: imóv. de serviço próprio) ... (�) (�) (�) (�)

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27�27003� 13 � Outros activos .................................. 136 631 � 136 631 137 416299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................... 420 275 � 420 275 199 60558 (dev.)+59 (3)

68 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ � � � 19 323

  Total do activo ......................... 11 399 010 1 216 038 10 182 972 9 557 531

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

30+31 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 8 511 201 7 763 485

30020+30120+30220+
31020+31220+ 1 a) À vista ................................................................................................ � �
31320+31920

30022+30122+30222+
31022+31222+ b) A prazo .............................................................................................. 8 511 201 7 763 485
31322+31922

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos .................................................................................... � �

3200+3210+3220+3230 1 ba) À vista ...................................................................................... � �
3202+3212+3222+3232 bb) A prazo .................................................................................... � �

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � �

341 a) Obrigações em circulação ................................................................... � �
340+342+349 b) Outros ................................................................................................. � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 163 088 286 682

52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 323 041 427 55658 (cred.)+59 (4)

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... 158 109 129 332

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................................. 158 109 129 332

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 18 555 �
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... � �
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 650 000 650 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 301 448 287 444

(Em milhares de escudos)

2001
Código 2000Activodas contas Amortizações (líquido)Activo bruto Activo líquidoe provisões
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633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � 13 032

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 76 085 �

                       Total do passivo .............................................. 10 182 972 9 557 531

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2001das contas

90+970 1 � Passivos eventuais ............................................................................................................ �

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................... �
970 Cauções e activos dados em garantia ........................................................................ �

92 2 � Compromissos:

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........... �

99 3 � Outras contas extrapatrimoniais:

Dos quais:

993 Juros vencidos ........................................................................................................... 909 078

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Porto, 31 de Março de 2001. � O Conselho de Administração: (Assinatura ilegível.) 10-2-125 397

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

CREDIPLUS � COMP. C. C. P. DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de José Gomes Ferreira, 9, Sala 1, 1495-139 Algés

Capital social: 650 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o n.º 10 975.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503207250.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em milhares de escudos)

2001
Código 2000Activodas contas Amortizações (líquido)Activo bruto Activo líquidoe provisões

10+11 11 � Caixa e disponibilidades em bancos 24 � 24 914
centrais.

12+13 12 � Disponibilidades à vista sobre insti- 73 320 � 73 320 16 475
tuições de crédito.

20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 3 � Outros créd. sobre instit. de crédito � � � �
2891�2900�2901

16+22+23+282+283+
287+2882+2883+2887+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... 11 361 014 1 255 502 10 105 512 8 939 0482892+2893+2897�

2902�2903�2907

240+241+2480+
250+251+2580+ 15 � Obrigações e outros títulos de rendi- � � � �

2840+2884+2894� mento fixo.
29040�2920�2921
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2400+2401+2410+
2500+2501+2510+ a) Obrig. e outros tít. de rend. fixo � � � � �
2840+2884+2894� de emissores públicos.

29040 (1)�29200�29210

2402+2411+2412+
2480+2502+2511+2512+  b) Obrig. e outros tít. de rend. fixo � � � � �
2580+2840+2884+2894+ de outros emissores.
29040 (2)�29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�) (�) (�) (�)

243+244+2481�24810+
2490�2491+253+254+ 6 � Acções e outros títulos de rendimento � � � �
2581�25810�2841� variável.

29041�291�2923�2924

400�490 7 � Participações .................................... � � � �
401�491 8 � Partes de capital em empresas coli- � � � �

gadas.
41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................ 26 049 25 551 498 70 635

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 42 011 22 975 19 036 251 979468+4691�482

4200+4610�48200 (Dos quais: imóv. de serviço próprio) (�) (�) (�) (�)

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27�27003� 13 � Outros activos .................................. 81 047 � 81 047 101 523299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................... 258 082 � 258 082 184 08758 (dev.)+59 (3)

68 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ � � � 50 235

    Total do activo ...................... 11 841 547 1 304 028 10 537 519 9 614 896

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

30+31 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 8 680 520 7 833 535

30020+30120+30220+
31020+31220+ 1 a) À vista ................................................................................................ � �
31320+31920

30022+30122+30222+
31022+31222+ b) A prazo .............................................................................................. 8 680 520 7 833 535
31322+31922

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos .................................................................................... � �

3200+3210+3220+3230 1 ba) À vista ...................................................................................... � �
3202+3212+3222+3232 bb) A prazo .................................................................................... � �

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � �

341 a) Obrigações em circulação ................................................................... � �
340+342+349 b) Outros ................................................................................................. � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 148 227 265 041

(Em milhares de escudos)

2001
Código 2000Activodas contas Amortizações (líquido)Activo bruto Activo líquidoe provisões
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52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 460 485 434 24058 (cred.)+59 (4)

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... 151 018 131 604

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................................. 148 218 130 604

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 2 800 1 000
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... � �
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 650 000 650 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 301 448 300 476

633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 145 821 �

                       Total do passivo .............................................. 10 537 519 9 614 896

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2001das contas

90+970 1 � Passivos eventuais ............................................................................................................ �

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................... �
970 Cauções e activos dados em garantia ........................................................................ �

92 2 � Compromissos:

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........... �

99 3 � Outras contas extrapatrimoniais:

Dos quais:

993 Juros vencidos ........................................................................................................... 997 967

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Porto, 30 de Junho de 2001. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 10-2-125 398

(Em milhares de escudos)

Código Passivo 2001 2000das contas

FINANTEJO � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO RIBATEJO, S. A.

Sede: Largo de Marquês Sá da Bandeira, 8, 2000 Santarém

Capital social: 600 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santarém sob o n.º 2560.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502820225.

Balanço em 31 de Março de 2001 e 2000
(Em milhares de escudos)

Ano Ano
Activo anteriorActivo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido

Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal ......................................... � � � 11
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................................ 2 673 � 2 673 278 448
Outros créditos sobre instituições de crédito ............................................. 435 000 � 435 000 �
Créditos sobre clientes ............................................................................... 6 998 � 6 998 156 490
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ........................................ � � � �

De emissores públicos ......................................................................... � � � �
De outros emissores ........................................................................... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................. (�) (�) (�) (�)
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Acções e outros títulos de rendimento variável ........................................ � � � �
Participações .............................................................................................. 41 197 � 41 197 41 197
Partes de capital em empresas coligadas ................................................... � � � �
Imobilizações incorpóreas .......................................................................... � � � �
Imobilizações corpóreas ............................................................................. 187 129 44 072 143 057 148 438

(Imóveis de serviço próprio) ............................................................. (159 926) (19 791) (140 135) (142 534)

Capital subscrito não realizado .................................................................. � � � �
Acções próprias ou partes de capital próprio ........................................... � � � �
Outros activos ............................................................................................ 13 901 (6 998) 6 903 24 266
Contas de regularização .............................................................................. 3 098 � 3 098 6 368
Prejuízo do exercício ................................................................................. 2 467 � 2 467 �

                      Total do activo ............................................. 692 463 51 070 641 393 655 218

(Em milhares de escudos)

AnoPassivo Ano anterior

Débitos para com instituições de crédito ....................................................................................................... � �

a) À vista ............................................................................................................................................... � �
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................ � �

Débitos para com clientes ............................................................................................................................. � �

a) Depósitos de poupança ...................................................................................................................... � �
b) Outros débitos .................................................................................................................................... � �

ba) À vista ..................................................................................................................................... � �
bb) A prazo .................................................................................................................................... � �

Débitos representados por títulos .................................................................................................................. � �

a) Obrigações em circulação .................................................................................................................. � �
b) Outros ................................................................................................................................................ � �

Outros passivos .............................................................................................................................................. 1 133 5 272
Contas de regularização .................................................................................................................................. 13 761 13 604
Provisão para riscos e encargos ..................................................................................................................... � 1 441

 a) Provisões para pensões e encargos similares .................................................................................... � �
 b) Outras provisões ............................................................................................................................... � 1 441

Fundo para riscos bancários gerais ................................................................................................................. � �
Passivos subordinados ..................................................................................................................................... � �
Capital subscrito ............................................................................................................................................. 600 000 600 000
Prémios de emissão ........................................................................................................................................ � �
Reservas ......................................................................................................................................................... 33 684 33 684
Reservas de reavaliação .................................................................................................................................. � �
Resultados transitados .................................................................................................................................... (7 185) �
Lucro do exercício ......................................................................................................................................... � 1 217

                                        Total do passivo ...................................................................... 641 393 655 218

Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

1 � Passivos eventuais .................................................................................................................................. �    803

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ..................................................... � �
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................. � �

2 � Compromissos ........................................................................................................................................ � 50 587

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ................................. � �

........................................................................................................................................................ � 51 390

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 4-2-16 409

(Em milhares de escudos)

Ano Ano
Activo anteriorActivo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido
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LUSOFACTOR � SOCIEDADE DE FACTORING, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 1000-300 Lisboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2330.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502490942.

Balanço em 30 de Junho de 2001

Ano Ano
Código anteriorActivo

das contas Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

10+11 1 � Caixa e disponib. em bancos centrais 277 � 277 684
12+13 2 � Dispon. à vista sobre instit. de crédito 1 139 � 1 139 881 529

20+21+280+
281+2880+2881+ 3 � Outros créditos sobre inst. de crédito 64 � 64 64

2890+2891

16+22+23+282+283+
287+2882+2883+

2887+2892+2893+ 4 � Créditos sobre clientes ...................... 15 413 083 869 756 14 543 327 9 928 089
2897�2902�2903�
2907�2900�2901

240+241+2480+250+
251+2580+2840+ 5 � Obrigações e outros títulos de rendi-

2884+2894 mento fixo � de outros emissores:
29040�2920�2921

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+ a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2840+2884+2894� fixo � de emissores públicos.

29040�29200�29210

2402+2411+2412+
2480+2502+2511+ b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �2512+2580+2840+ fixo � de outros emissores.2884+2894�29040�

29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�) (�) (�) (�)

243+244+2481�
24810+2490�

2491+253+254+ 6 � Acções e outros títulos de rendimento � � � �
2581�25810�2841� variável.

290141�291�
2923�2924

400�490 7 � Participações .................................... � � � �
401�491 8 � Partes de capital em empr. coligadas � � � �

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................ 214 401 179 795 34 606 22 706

42+461+462+
463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 88 379 55 690 32 688 24 736
4691�482

420+4280+ Dos quais: imóveis de serviço próprio (�) (�) (�) (�)461�4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ......... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27�
27003�299+402+ 13 � Outros activos .................................. 54 936 � 54 936 15 247

409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................... 1 014 996 � 1 014 996 93 90358 (dev.)+59

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ........................ � � � �

      Total do activo ..................... 16 787 276 1 105 242 15 682 035 10 966 958
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Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 11 018 086 5 515 425

30020+30120+
30220+31020+ 1a) À vista .............................................................................................. � �

31220+31320+31920

1�1a) 1b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................... 11 018 086 5 515 425

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... � �

3213+3223 1a) Depósitos de poupança .................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 1b) Outros ............................................................................................... � �

3200+3210+3220+3230 1ba) À vista .................................................................................... � �
b)�ba) 1bb) A prazo .................................................................................. � �

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � 1 000 000

341 1a) Obrigações em circulação ................................................................. � 1 000 000
340+342+349 1b) Outros ............................................................................................... � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 618 063 677 482

52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 2 422 887 2 316 78858 (cred.)+59

610+611+612+613 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... 41 967 24 578

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................... � �
610+611 b) Outras provisões ................................................................................. 41 967 24 578

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 5 000 5 000
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... 300 000 300 000
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 801 928 800 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 37 726 25 604

633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... 316 879 220 931

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 119 499 81 150

                            Total do passivo ............................................. 15 682 035 10 966 958

O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 10-2-125 407
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AVEIRO

PNTG � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5249/
011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/011002.

Certifico que, por escritura de 2 de Outubro de 2001, exarada a
fl. 61 do livro n.º 164-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, foi constituída por Paulo Neiva
Teixeira Martins Galante, divorciado, a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PNTG � Consultoria para os
Negócios e Gestão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
Vilarinho, sem número, lugar de Vilarinho, freguesia de Cacia, con-
celho de Aveiro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria de apoio para os negó-
cios e a gestão de empresas e particulares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele, sócio, Paulo Neiva
Teixeira Martins Galante.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Paulo Neiva Teixeira
Martins Galante, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio
designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situ-
ação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos
e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-

ção e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação
da sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

10 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818814

BEJA
OURIQUE

PROJECTO PVT � CONSTRUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Rua de Ourique, 25, Garvão, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 347/
20000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505162733; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 4 e 5/20011003.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registada a cessação de
funções de gerência, por parte de Jorge Paulo Soares Luz, por re-
núncia, em 28 de Setembro de 2001, e bem assim foram alterados o
artigo 2.º, o n.º 1 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º do contrato
social, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização
de software e hardware e actividades conexas, formação profissio-
nal no âmbito dos produtos comercializados e produzidos, estudos e
projectos de investimento, contabilidade e auditorias financeiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Tiago Henrique da
Palma Graça, e duas iguais do valor nominal de 2500 euros, perten-
centes, uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Gomes das Neves
e Recaredo José Paixão Mestre.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, Tiago Hen-
rique da Palma Graça, Carlos Manuel Gomes das Neves e Recaredo
José Paixão Mestre, já nomeados gerentes.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima de Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346366

BRAGA
FAFE

MANUEL & JÚLIA, L.DA

Sede: Pardelhas, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1728/010808;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010808.

Certifico que entre Maria Júlia Pereira Machado Ferreira e ma-
rido Manuel da Silva Ferreira, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel & Júlia, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Pardelhas, freguesia e concelho de Fafe.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil, nomeadamente instalação de canalizações e climatização.
Comércio de material e equipamentos de aquecimento, ventilação,
refrigeração e climatização. Confecção de artigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando no entanto desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14541696

BRAGANÇA
BRAGANÇA

PAVI-NORDESTE � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1137/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504257730; data da
apresentação: 010619.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Outubro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
16454693

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

S. C. B. A. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE BETÃO E ALVENARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2976/911113; identificação de pessoa colectiva n.º 502649186;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 79/011109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de fusão em 9 de Novembro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alber-
to de Almeida Homem. 15916065

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES H. HAGEN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 659/531007; identificação de pessoa colectiva n.º 500265445;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27; número e data da apresenta-
ção: 78/011109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de fusão em 9 de Novembro de 2001.

19 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alber-
to de Almeida Homem. 15916073

SANTARÉM
CHAMUSCA

FACERIL � FÁBRICA DE CERÂMICA DO RIBATEJO, S. A.

Sede: Casal do Pereiro, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 10/
600613; identificação de pessoa colectiva n.º 500121524.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203396

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA
E DE ESPECIALIDADES � DR. JOAQUIM NUNES, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 23, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 91/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502380195.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06206751

CHAMPILUSO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Sede: Gaviãozinho de Cima, Chouto, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 89/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502379715.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06206778

CARPINTARIA MÁRIO, L.DA

Sede: Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 66/
870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793224.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06206093

T. V. V. � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida de Jesuíno Magano, 31, 33 e 35, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 253/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504564420.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203990

MINI MERCADO DE PAULO & SARA, L.DA

Sede: Rua de Isidro dos Reis, 34, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 170/
950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503386391.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203574

NUTARCA TRADING, L.DA

Sede: Rua do Barreiro, 10, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 193/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503714291.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06206700

VÍTOR MANUEL M. MARIA CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Sede: Largo do Conde Ferreira, 11, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 197/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503948225.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203604

MÓVEIS BONFIM DA CHAMUSCA, L.DA

Sede: Rua de Mascarenhas Pedroso, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 21/
680401; identificação de pessoa colectiva n.º 500198730.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203868

AMADEU DA MOTA HENRIQUES, L.DA

Sede: Rua dos Pardais, Vale de Cavalos, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 73/
880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502034998.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203809

AMARAL NETTO (INDÚSTRIAS), L.DA

Sede: Rua Direita de São Pedro, rés-do-chão, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 12/
610711; identificação de pessoa colectiva n.º 500019541.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06206255

J. E. AMARO, L.DA

Sede: Rua dos Pomares da Quinta, 7, Pinheiro Grande,
Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 118/
920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502729082.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06203612
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