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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comunicações

Anúncio

Concurso público n.º 01/2003

1 � O Ministério da Defesa Nacional (MDN), Direcção-Geral de
Infra-Estruturas, Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comuni-
cações (DSIEC), Avenida Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa, [te-
lefone: 213010001 (ext.: 4487), telefax: 213016462), promove um
concurso público com a classificação de «NATO RESTRICTED».

2 � O presente concurso, nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tem por objecto
o «fornecimento e a instalação dum sistema de supervisão e controlo
(SSC) do bunker novo», nas instalações da Força Aérea em Monsanto,
Lisboa, em conformidade com a seguinte «classificação estatística de
produtos por actividade» a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

Categoria: 64.20.1; subcategoria 64.20.16, serviços de rede de trans-
missão de dados.

3 � A instalação do sistema será no complexo militar da Força
Aérea, em Monsanto, Lisboa.

4 � O valor estimado para efeito de concurso é de 357 970,00 €,
sem IVA.

5 � O prazo máximo de fornecimento e instalação do sistema é
de 150 dias, correndo seguidamente.

6 � O concorrente terá que colocar à testa dos trabalhos um en-
genheiro electrotécnico de reconhecida competência e que, como tal,
seja aceite pela entidade adjudicante, devendo ainda indicar os técni-
cos ou os órgãos técnicos integrados ou não na empresa que tenham
a seu cargo o controlo de qualidade, bem como as habilitações literá-
rias e profissionais desses técnicos afectos a este fornecimento.

7 � As firmas concorrentes devem ser possuidoras de credencia-
ção industrial OTAN, no grau de «NATO RESTRICTED», ou supe-
rior e fazer prova do mesmo no acto de levantamento do processo
de concurso.

Para avaliação das capacidades financeira e técnica dos concorren-
tes, as propostas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:

7.1 � Capacidade financeira:

a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de
um seguro de riscos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos;

c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresenta-
das nos três últimos anos;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global dos seus negócios e dos
fornecimentos de bens ou serviços objecto do procedimento.

7.2 � Capacidade técnica:

a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos
três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a
comprovar por declaração destes ou, na sua falta, e tratan-
do-se de destinatários particulares, por simples declaração do
concorrente;

b) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou
não na empresa e, mais especificamente, daqueles que têm a
seu cargo o controlo de qualidade, bem como das habilita-
ções literárias e profissionais desses técnicos, especialmente
dos afectos a este fornecimento;

c) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente
nos últimos três anos.

8 � Caso se apresentem a concurso empresas ou agrupamentos de
empresas não associadas juridicamente e lhes venha a ser adjudicada a
execução dos trabalhos exige-se que, antes da celebração do contrato,
tais empresas ou grupos se associem nas modalidades de consórcio de
empresas, sob a forma de consórcio externo ou de agrupamento com-
plementar de empresas, sempre em regime de responsabilidade solidá-
ria, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria
da Direcção de Serviços de Infra-Estruturas e Comunicações (DSIEC),
no 4.º piso, sala 461, do endereço indicado no n.º 1, onde os documen-
tos que o constituem podem ser examinados, durante as horas nor-
mais de expediente (entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 17 horas), por pessoal devidamente
mandatado pela firma e portador da credenciação de segurança OTAN
do mesmo grau ou superior à classificação de segurança do presente
concurso.

b) A aquisição de cópia dos elementos referidos na alínea anterior,
pode ser feita na secretaria da Direcção de Serviços de Infra-Estrutu-
ras e Comunicações (DSIEC) no 4.º piso do endereço indicado no n.º 1,
após a publicação do anúncio no Diário da República, a partir do 5.º
dia útil, contado a partir da data do pedido de reserva do processo de
concurso, mediante o pagamento de 100,00 €, em dinheiro ou atra-
vés de cheque visado passado à ordem da DSIEC do Ministério da
Defesa Nacional.

10 � a) As propostas terão de dar entrada no serviço referido no
n.º 1, entregues pessoalmente ou remetidas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, até às 17 horas do 30.º dia posterior à publi-
cação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas, bem como os documentos que a acompanham,
são obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa.

11 � a) Podem assistir ao acto do concurso todas as pessoas inte-
ressadas e intervir as que estiverem devidamente credenciadas pelas
firmas concorrentes e portadoras de credenciação de segurança OTAN
mínima de «NATO RESTRICTED».

b) O acto público do concurso terá lugar no dia útil que se seguir ao
termo do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, nas ins-
talações do serviço indicado no n.º 1.
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12 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta econo-
micamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores de
apreciação, por ordem decrescente de importância:

Mais baixo preço (50%);
Valia técnica da proposta (40%), avaliada pelos seguintes

subfactores de apreciação:

Solução técnica do sistema proposto face às especificações
requeridas (50%);

Experiência em fornecimento e instalação de sistemas de
supervisão e controlo (30%);

Garantia na assistência pós-venda (20%);
Menor prazo de execução (10%).

13 � O prazo de validade das propostas será de 60 dias úteis con-
tados a partir da data da sua abertura.

14 � O valor da caução será de 5% do preço total da adjudicação
e será prestada pelo concorrente preferido, no prazo de seis dias após
a notificação da adjudicação.

15 � Anúncio de informação prévia � não houve publicação pré-
via de concurso.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 3 de Janeiro de 2003.

18 � O presente anúncio foi recebido para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 3 de Janeiro de 2003.

2 de Janeiro de 2003. � Pelo Director-Geral, (Assinatura ilegível.)
3000084025

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concurso público

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho e nos termos do anexo II ao referido decre-
to-lei, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Rua Conceição Fernandes, 4434-502 Vila Nova de Gaia, (tele-
fone: 227865100; fax: 227832755).

2 � Categoria dos equipamentos a fornecer e sua descrição:

Número do concurso � 07-72/2002;
Designação do concurso � Hardware para execução da aplicação

«Sonho» categoria 30.02.1 (Regulamento CEE n.º 3696/93,
alterado pelo n.º 1232/98 Jornal Oficial das Comunidades
Europeias).

3 � Local de entrega � nos serviços do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia mencionados no processo de concurso.

4 � Possibilidade de fornecimento � aceitam-se propostas globais
ou parciais de fornecimento.

5 � Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas
concorrentes, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio externo.

6 � Pedido de documentos:
6.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser

consultados ou adquiridos no serviço de aprovisionamento deste cen-
tro hospitalar em qualquer dia útil das 9 horas às 12 horas e das 14
horas às 17 horas até ao termo do prazo fixado para a entrega das
propostas.

6.2 � O custo de cada caderno de encargos e respectivo programa
será de 14,96 € IVA incluído a liquidar no acto de aquisição através
de cheque. Se for solicitado o envio pelo correio os portes serão a
pagar pelo destinatário.

7 � As propostas deverão ser redigidas em português e dirigidas à
entidade designada no n.º 1.

8 � Data limite de recepção das propostas � é de 15 dias (segui-
dos) a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica.

9 � O acto público do concurso será realizado na sala de reuniões
do serviço de aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, pelas 10 horas, do 1.º dia útil seguinte à data limite da recep-
ção das propostas, podendo nele intervir todas as pessoas que para o
efeito estejam devidamente credenciadas.

10 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes critérios por ordem de-
crescente de importância:

Qualidade/Parecer dos utilizadores;
Condições de assistência técnica;
Garantia;
Prazo de entrega;
Preço.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data da sessão do
acto público do concurso, considerando-se automaticamente prorro-
gados por iguais períodos, para os concorrentes que nada requeiram
em contrário.

13 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento po-
derá ser exigida caução correspondente a 5% do valor total da adju-
dicação.

14 � O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a re-
cepção da factura.

15 � O anúncio referente ao concurso público conforme n.º 2, foi
enviado para publicação no Diário da República em 30 de Dezembro
de 2002.

16 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação do anúncio no Diário da República
em 30 de Dezembro de 2002.

30 de Dezembro de 2002. � A Direcção do Serviço de Aprovisio-
namento, António Alexandre Macedo. 3000083657

Hospital Distrital de Chaves

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Hospital Distrital de Chaves, adiante
designado por HDC, sito na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 5400-
-279 Chaves, (telefone: 276300921; fax: 276300902).

2 � Objecto do concurso

Número
do Designação Categoria Data e hora de entrega das propostas Data e hora de abertura das propostas

concurso

04/2003-F Fornecimento de antineoplásicos e 24.42.1 5 de Fevereiro de 2003, até às 17 6 de Fevereiro de 2003, às 10 horas.
imunomoduladores. horas.

05/2003-F Fornecimento de meios de contraste 24.42.2 6 de Fevereiro de 2003, até às 17 7 de Fevereiro de 2003, às 10 horas.
para radiologia. horas.

3 � Categoria do(s) bem(ns) � segundo a classificação estatística
de produtos por actividade a que se refere o regulamento (CEE),
n.º 3686/93, alterado pelo regulamento (CE), n.º 1232/98.

3 � a) Qualidade do(s) bem(ns) � conforme lista anexa ao cader-
no de encargos.

4 � Local de entrega � entidade referida no n.º 1.

5 � Prazo de entrega e duração do contrato � as entregas serão
efectuadas de acordo com as necessidades do HDC, durante o ano 2003.

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

7 � Proposta global e parcial � aceitam-se propostas totais ou
parciais dos fornecimentos postos a concurso.
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8 � Forma jurídica de associação � ver caderno de encargos.
9 � Designação e endereço da entidade a que podem ser pedidos o

programa e o caderno de encargos � os processos do concurso, estão
patentes para consulta pública, no serviço de aprovisionamento. O
custo de cada exemplar do caderno de encargos é de e 15,00 €, a
liquidar no acto da aquisição do mesmo no serviço de tesouraria do
HDC, durante o horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos).

9 � a) Data limite para apresentação dos pedidos e documentos �
os documentos podem ser obtidos, no serviço de aprovisionamento
até ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas.

10 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser entre-
gues ou enviadas as propostas � as propostas serão entregues no ser-
viço de aprovisionamento ou remetidas pelo correio, com aviso de
recepção, com o endereço indicado no n.º 1.

10 � a) Hora e data limite para a entrega das propostas � con-
forme calendário do quadro indicado no n.º 2.

11 � Acto público � Conforme calendário do quadro indicado no
n.º 2.

12 � Pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas � po-
dem assistir ao acto público do concurso todos os interessados devi-
damente credenciados.

13 � Critérios de adjudicação da totalidade ou parte do forneci-
mento � são os constantes do n.º 12.º do programa de concursos.

14 � Caução � o adjudicatário, garantirá por caução, no valor de
5%, sobre o valor da adjudicação sem IVA, o exacto e pontual cum-
primento das obrigações contratuais.

15 � Prazo durante o qual o proponente é obrigado a manter a
sua proposta � 60 dias a contar da data limite para a sua entrega,
nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99.

16 � Este anúncio foi enviado e recebido para publicação no Diá-
rio da República em 27 de Dezembro de 2002.

27 de Dezembro de 2002. � A Administradora-Delegada, Maria
Alice Moura de Melo. 3000083594

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto das Estradas de Portugal

Anúncio

concurso público n.º 1/2003-CON � variante à EN 222,
Ponte do Arda/EM 504

1 � Entidade adjudicante � IEP � Instituto das Estradas de Por-
tugal, Praça da Portagem, 2800 Almada, Portugal (telefone:
212947100).

2 � a) Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos dos artigos 59.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Forma de contrato � escrito.
3 � a) Local de execução � Distrito de Aveiro, concelho de Cas-

telo de Paiva.
b) Objecto do contrato � variante à EN 222, Ponte do Arda/EM 504.
Características gerais da obra � a empreitada tem como objectivo

a ligação entre os lanços «Póvoa/Ponte do Arda» e «EM 504/Caste-
lo de Paiva» já construídos abertos ao tráfego, apresentando uma
extensão de cerca de 9,7 quilómetros.

O traçado nos primeiros três quilómetros sobrepõe-se à actual EN
222, consistindo em trabalhos de beneficiação, rectificação e alarga-
mento da estrada existente. Neste troço, a variante à EN 222 desen-
volve-se ao longo da margem esquerda do Rio Douro, muito próximo
do seu leito. O restante traçado desenvolve-se a sul da actual EN 222,
paralelamente a esta estrada nacional.

O perfil transversal tipo é composto por uma faixa de rodagem
por sentido com 3,5 m cada e por bermas direitas com 1,0 m de lar-
gura. Devido à orografia da região, recorreu-se a vias de lentos no
sentido ascendente, que terão a largura de 3,0 m.

As obras de arte correntes consistem em duas passagens superiores
e uma passagem inferior alongada. As obras de arte especiais consis-
tem em sete viadutos, cujos comprimentos variam entre 70 m e 270
m, num total de 935 m.

Prevê-se a construção de 14 obras de contenção.
c), d) O preço base do concurso é de 28 000 000,00 €, com exclu-

são do IVA, e inclui as verbas estimadas de 7 500 000,00 €,
1 300 000,00 €, 1 750 000,00 €, 7 850 000,00 €, 500 000,00 € e
8 900 000,00 €, correspondentes aos seguintes trabalhos especializa-
dos da empreitada � terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras

acessórias, equipamentos de sinalização e segurança, e obras de arte
integradas e especiais.

4 � Prazo de execução da obra � 750 dias, a contar da data da
consignação, incluindo Sábados, Domingos e feriados.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os do-
cumentos complementares devem ser pedidos ao IEP � Instituto das
Estradas de Portugal, piso 3, Sala 3.54, Praça da Portagem, 2800
Almada- Portugal (telefone: 212947453; fax: 212947793), onde se
encontram patentes para consulta, durante as

horas normais de expediente.
Podem fazer esse pedido até 20 dias a contar do dia seguinte ao da

publicação do anúncio no Diário da República.
b) Pagamento � o custo do processo e documentos complemen-

tares é de 6700,00 €, que inclui o IVA à taxa de 19%, a pagar em
dinheiro ou por cheque visado a favor do IEP � Instituto das Estra-
das de Portugal.

6 � a) Data e hora limites de recepção das propostas � 18 de
Março de 2003, até às 15 horas, após o que não poderão ser consi-
deradas.

b) Endereço � as propostas podem ser entregues contra recibo,
ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, dirigi-
das ao IEP � Instituto das Estradas de Portugal, piso 3, sala 3.54,
Praça da Portagem, 2800 Almada, Portugal.

c) Língua � português.
7 � a) pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas � ao

acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele
só poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos con-
correntes para esse efeito.

b) Data, hora e local � 19 de Março de 2003, às 10 horas, no
Auditório do Edifício Central, piso 4, Praça da Portagem, 2800 Al-
mada, Portugal.

8 � Cauções e garantias � não são exigíveis, nesta fase.
9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de paga-

mento � a empreitada é por série de preços, nos termos dos artigos
18.º a 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-
guês e os encargos serão satisfeitos em conta da dotação de investi-
mentos do plano, consignada ao IEP, Instituto das Estradas de Por-
tugal.

10 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qualquer vínculo
mas, em caso de adjudicação da empreitada estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, agrupamento
complementar de empresas ou agrupamento europeu de interesse eco-
nómico.

11 � Condições de admissão a concurso � certificados de classifi-
cação exigidos e outras condições técnicas e económicas.

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:

6.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem que ser de clas-
se que cubra o valor global da proposta;

1.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, e 2.ª, 7.ª e 9.ª
subcategorias da 6.ª categoria, e das classes correspon-
dentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso.

b) Para os concorrentes não titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta em con-
curso e emitido por autoridade competente de Estado per-
tencente ao espaço económico europeu, nos termos do ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Para os concorrentes não titulares de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, deverão apresentar os do-
cumentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capa-
cidade financeira, económica e técnica para a execução da
obra posta a concurso, nos termos do artigo 67.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a
execução da obra posta a concurso, serão adoptados os se-
guintes critérios:

dl) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
rodoviária de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a 20 000 000,00 euros;
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d2) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de arte de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 7 500 000,00 euros;

d3) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas.

d4) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

e) Na avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa em caso de apresentação
associada, deverão os concorrentes satisfazer, com base no
quadro de referência constante da Portaria n.º 1547/2002 de
24 de Dezembro, os seguinte valores:

Liquidez geral > 104,26%;
Autonomia financeira > 9,72%;
Grau de cobertura do imobilizado > 120,45 %.

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

13 � Critérios de adjudicação � segundo a sua incidência na pon-
deração e ordenados por grau decrescente de importância:

a) Valia técnica da proposta, 45%;

a1) Programa de trabalhos, 22%;
a2) Memória justificativa e descritiva, 15%;
a3) Sistema de segurança e saúde no trabalho, a que se re-

fere a cláusula n.º 16.6 do programa do concurso, 5%;
a4) Plano de pagamentos, 3 %.

b) Preço, 45%;
c) Prazo, 10%.

14, 15, 16 � [�].
17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 3 de
Janeiro de 2003.

18 � [�].

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Ribeiro dos Santos. 3000084137

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � o presente programa diz é promovi-
do pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, sita na Praça da
República, 4860-355 Cabeceiras de Basto, (telefone: 253669100; fax:
253662726).

2 � Objecto do concurso � o presente programa diz respeito ao
concurso público (ao abrigo do capítulo IV do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho) para fornecimento de betume 160/220, designa-se
por «concurso público para o fornecimento de betume 160/220, ano
2003».

O presente concurso destina-se à aquisição de até 376 200 kg de
betume 160/220 no âmbito da categoria 23.20.3 e subcategoria
23.20.32 (Produtos petrolíferos refinados/outros produtos petrolífe-
ros/coque de petróleo; betume de petróleo e outros resíduos de óleos
de petróleo) do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29
de Outubro de 1993.

3 � Local de entrega � o betume 160/220 será fornecido a gra-
nel em quantidades médias de 10 000 kg (podendo variar entre 9000 kg
e 12 000 kg) .O local de transvaze da cisterna do fornecedor para as
cisternas da Câmara Municipal será na Vila de Cabeceiras de Basto
em local a definir pela câmara municipal.

4 � Período de fornecimento � o fornecimento será efectuado ao
longo do ano de 2003.

5 � Certificação � o fornecimento, bem como todos os condici-
onalismos técnicos relativos ao mesmo, deverão ser realizados por
firmas devidamente certificadas para o efeito.

6 � Propostas não consideradas � não serão aceites propostas com
variantes às cláusulas do caderno de encargos.

7 � Comprovação da certificação � os concorrentes deverão ane-
xar ao seu processo de concurso os documentos comprovativos dos

certificados como fornecedor e transportador autorizados de betume
160/220.

8 � Requisição do programa e do caderno de encargos do con-
curso � o programa e o caderno de encargos do concurso podem ser
solicitados junto do gabinete de apoio à presidência da Câmara Muni-
cipal de Cabeceiras de Basto, na morada referida no ponto artigo 1.º
deste programa. Estes elementos podem ser solicitados até às 16 horas
do 17.º dia posterior ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República contra o pagamento de 50,00 € + IVA 19% = 59,50 €.

9 � Entrega das propostas � as propostas deverão ser entregues,
durante as horas de expediente, no gabinete de apoio à presidência da
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, sito no Edifício da Câmara
Municipal, Praça da República, 4860-355 Cabeceiras de Basto, con-
tra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção.

As propostas deverão ser recebidas até às 17 horas do 18.º dia
posterior ao da publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica.

10 � Acto público do concurso � o acto do concurso é público,
terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto,
Praça da República, 4860-355 Cabeceiras de Basto e realizar-se-á no
dia útil posterior ao da recepção das propostas pelas 15 horas. Só
poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito,
estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para
tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome indivi-
dual, a exibição do seu bilhete de identidade.

11 � Critérios de adjudicação � os critérios de apreciação das
propostas serão os seguintes:

Preço global (60%);
Condições de pagamento (30%);
Certificação pelo Instituto da Qualidade (10%).

12 � Validade da proposta � o concorrente compromete-se a
manter válida a sua proposta de preços por um período não inferior
a cento e cinco dias a contar da data de abertura das propostas.

13 � Caução � o valor da caução é de 1,0% do valor de adjudica-
ção (sem IVA).

14 � Publicação no Diário da República � o anúncio será envi-
ado para publicação no Diário da República no dia 26 de Dezembro
de 2002.

15 � Recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � o
anúncio será recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. no dia 30 de Dezembro de 2002.

23 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000177299

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de
«requalificação da zona envolvente à muralha de Cami-
nha».

1 � O presente concurso é realizado pela Câmara Municipal de
Caminha, com sede na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910-122
Caminha, (telefone: 258710300; fax: 258710319).

2 � O presente concurso é público nos termos do programa de
concurso e do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � zona envolvente das muralhas de
Caminha.

b) A presente empreitada, com a designação «requalificação da zona
envolvente à muralha de Caminha», consiste na requalificação da zona
envolvente à muralha de Caminha nos tramos poente e sul.

A natureza e extensão dos trabalhos corresponde à secção «F» classe
45.21, categoria 45.21.4, subcategoria 45.21.41, 45.21.43, 45.21.44
e à classe 45.23, categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.11, 45.23.12,
do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho relativo á classifi-
cação estatística dos produtos por actividade (CPA) na Comunidade
Económica Europeia, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE), n.º L342
de 31 Dezembro de 1993, actualizado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, do Conselho de 17 de Junho de 1998, publicado no JOCE, n.º L177/
1, de 22 de Junho de 1998 e de acordo com o constante no projecto
de execução.

A obra compreende genericamente a melhoria de toda a zona que
integra parte da Rua Visconde Sousa Rego, a via de acesso a Vilarelho/
Miradouro da Fraga e o miradouro actualmente existente. O preço
base para efeitos do presente concurso é de 480 418,25 euros com
exclusão do IVA.
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c) A empreitada refere-se á totalidade da obra.
d) A presente empreitada não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução da empreitada é de 180 dias, (incluindo

Sábados, Domingos e feriados), após a assinatura do acto de consig-
nação.

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na divisão de
obras públicas, e serviços de transportes, (DOPST) da Câmara Muni-
cipal de Caminha, sita na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910-122
Caminha, onde pode ser examinado, durante o horário normal de
expediente. O processo de concurso será fornecido no prazo máximo
de cinco dias úteis após a recepção do respectivo pedido, através de
carta timbrada, na Câmara Municipal de Caminha, Praça Conselheiro
Silva Torres, 4910-122 Caminha.

b) O processo de concurso será fornecido na divisão de obras pú-
blicas e serviços de transportes da Câmara Municipal de Caminha,
mediante pedido por escrito e pagamento de 250 € para uma cópia
em papel ou de 5,00 euros para uma cópia em formato digital (CD),
valores não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, em di-
nheiro ou cheque, à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Caminha

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
(incluindo na contagem Sábados, Domingos e feriados), sendo este
prazo contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio
no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes, na divisão de obras públicas e serviços de transportes,
da Câmara Municipal de Caminha contra recibo, ou, remetidas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção, por forma a que sejam
efectivamente recebidas até à data limite indicada na alínea a), deste
n.º 6, sob pena de não poderem ser admitidas.

c) As propostas e demais documentação deverão ser redigidas em
língua portuguesa.

7 � a) O acto do concurso é público e terá lugar às 10 horas e 30
minutos do 1.º dia seguinte ao do termo do prazo para apresentação
das propostas, no salão nobre da Câmara Municipal de Caminha, sito
na Praça Conselheiro Silva Torres, 4910 Caminha.

b) Ao acto poderá assistir quem o pretender, mas só poderão nele
intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.

8 � Não é exigida qualquer caução na fase de apresentação das
propostas, sendo que a caução a exigir é de 5% do valor da proposta,
após a adjudicação.

9 � A presente empreitada é por série de preços, nos termos da
alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os
trabalhos serão pagos à medição, de acordo com o artigo 21.º do re-
ferido diploma.

10 � Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamento de
empresas, residentes ou não residentes, sem qualquer modalidade jurí-
dica de associação no momento em que se apresentam a concurso,
desde que declarem a intenção em caso de adjudicação de se associa-
rem em consórcio externo, agrupamento complementar de empresas
ou sociedade anónima, em qualquer dos casos em regime de responsa-
bilidade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si
e com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

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

a2) As 2.ª, 8.ª, 12.ª, 13.ª subcategoria da 3.ª categoria, em clas-
se correspondente ao valor da proposta; e

b1) As 2.ª, 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos que lhes respeitam; e

a3) A 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente
ao valor dos trabalhos que lhes respeitam.

No caso de concorrentes cuja sede se situa noutro estado membro
da União Europeia só serão admitidos se satisfizerem o estipulado no
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e deverão forne-
cer na proposta os documentos previstos nos artigos 67.º e 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março .

b) Os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua proposta dos
documentos referidos no n.º 15 e 16 do programa de concurso, que
permitirão a avaliação da sua aptidão técnica, económica e finan-
ceira, para a execução da obra .

c) Só serão apreciadas as propostas dos concorrentes que, à data da
sua entrega respeitem, cumulativamente, as condições solicitadas no
programa de concurso:

A � Capacidade técnica:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, três obras de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 250 000,00 €;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio ou, alugado, ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas;

c) O director da obra deverá ser detentor de habilitação
profissional mínima de engenheiro técnico, com experi-
ência profissional de pelo menos três anos.

B � Capacidade financeira � apenas serão analisadas as propos-
tas dos concorrentes que garantam a capacidade financeira para
execução dos trabalhos que integram o objecto do concurso.

12 � As propostas consideram-se válidas por um prazo de 66 dias
úteis contados da data do acto público de concurso.

13 � A adjudicação da empreitada será feita ao concorrente que
apresentar a proposta economicamente mais vantajosa, atendendo-
-se, por ordem decrescente de importância, aos factores seguintes:

a) Preço, 60%;
b) Prazo de execução, 40%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 Só serão admitidas propostas variantes de acordo com o cader-

no de encargos.
16 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação

prévia no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Não houve lugar ao envio do anúncio para publicação no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
18 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 27 de Dezembro de 2002.
19 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A. em 30 de Dezembro de 2002.

A Presidente da Câmara, Júlia Paula P. Pereira Costa.
1000177265

CAMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Anúncio

concurso público � concepção/execução
do relvado estádio municipal, Euro 2004

1 � Dono da obra � o concurso é promovido pela Câmara Muni-
cipal de Coimbra, através do Departamento de Obras e Gestão de Infra-
-Estruturas Municipais, com sede no Pátio de Inquisição, 3000-221
Coimbra (telefone: 239828078; fax: 239832986), entidade esta por
onde decorre o respectivo processo.

2 � Modalidade de concurso � concurso público, nos termos do
artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e aberto a todas
as empresas que se encontrem nas condições gerais estabelecidas pela lei.

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução os trabalhos decorrem no estádio munici-
pal de Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra;

b) Designação da empreitada � «concepção/execução do rel-
vado do estádio municipal, Euro 2004»;

c) Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � a empreitada consiste essencialmente em:

Realização do relvado do campo de jogos do estádio muni-
cipal, incluindo o sistema de drenagem e o sistema de rega.

Referências do código CPA

Referências do código CPV
Categoria Subcategoria

45.21.6 45.21.61 45112400-9, 45214120-7
45214130-0, 45214191-5
45216100-5, 45231130-5

d) Preço base do concurso é de 400 000,00 €, com exclusão
do IVA.

4 � Prazo de execução da obra 60 dias, incluindo Sábados, Do-
mingos e feriados.

5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados na divisão de equipamentos e edifícios
do departamento de obras e gestão de infra-estruturas muni-
cipais da Câmara Municipal de Coimbra, localizado na mo-
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rada referida no n.º 1, durante o período normal de expedi-
ente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 17 horas e 30 minutos);

b) Os interessados podem solicitar, desde a data deste anúncio
até ao dia 17 de Janeiro de 2003, cópias autenticadas do
referido processo de concurso e documentos complementa-
res; os elementos solicitados serão fornecidos no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido;

c) Os elementos referidos na alínea a) são fornecidos ao preço
de custo de 22,00 € por exemplar, incluindo IVA, através
da repartição de documentação e atendimento da Câmara
Municipal de Coimbra, sita no edifício dos Paços do Muni-
cípio, Praça 8 de Maio, 3000-030 Coimbra (telefone:
239857500; fax: 239820114).

6 � Entrega das propostas

a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas e 30
minutos do dia 14 de Fevereiro de 2003, na repartição de
documentação e atendimento, sita na morada indicada em 5,
alínea c);

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues contra-recibo na re-
partição de documentação e atendimento. Se o envio da
proposta for feita pelo correio, o concorrente será o único
responsável se a proposta chegar à morada depois de esgo-
tado o prazo para a entrega, não podendo por isso apresen-
tar qualquer reclamação;

c) Os documentos de habilitação dos concorrentes e da pro-
posta deverão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � Acto público:

a) Podem assistir ao acto público do concurso, todas as pessoas
interessadas e intervir os representantes das firmas concor-
rentes, devidamente credenciados;

b) Local, dia e hora do acto público do concurso � no salão
nobre da Câmara Municipal de Coimbra, no dia 17 de Feve-
reiro de 2002, pelas 15 horas.

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

9 � Tipo de empreitada � o tipo de empreitada é por preço glo-
bal.

10 � Formas jurídicas de associação de empresas � podem con-
correr empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo esta entidade
de estar constituída quando da celebração do contrato.

11 � Condições mínimas

a) Só serão admitidos a concurso os concorrentes titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
com as seguintes autorizações � classificação nas 9.ª, 10.ª
e 14.ª subcategoria da 3.ª categoria, em classe correspon-
dente ao valor da proposta nas partes correspondentes;

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

1 � Avaliação da capacidade económica-financeira � a
avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso será
feita com base no quadro de referência constante da por-
taria em vigor publicada ao abrigo do artigo 8.º do De-
creto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser ex-
cluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente
cumulativamente os valores do quartil inferior previstos
nessa portaria, sendo admitidos os concorrentes que apre-
sentem cumulativamente, no mínimo, para os indicado-
res previstos na referida portaria, os seguintes valores
correspondentes à média dos anos de 1999, 2000 e
2001 � liquidez geral, 72,70%; autonomia financeira,
6,90%; grau de cobertura do imobilizado, 80,98%;

2 � Avaliação da capacidade técnica:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de va-
lor não inferior a 200 00,00 €;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas;

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

12 � Validade da proposta � o prazo de validade da proposta é
de 66 dias úteis, a partir do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita segundo o
critério da proposta mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores com as ponderações que se indicam:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da obra,
40%;

b) Prazo � menor prazo de execução da obra, 20%;
c) Avaliação técnica � melhor classificação da avaliação téc-

nica da proposta, 40%:

CA = 0,40 × Vb/vp + 0,20 × Pb/pp + 0,40 × Cp/Cpm

CA � coeficiente para adjudicação;
Vb � valor da proposta mais baixa; Vp � valor da proposta

em análise;
Pb � prazo base do concurso; Pp � prazo da proposta em

análise;
Cp � classificação técnica da proposta em análise; Cpm �

 classificação técnica da proposta mais valorizada.

14 � Outras informações � nada a referir.
15 � Publicação do anúncio de informação prévia no Jornal Ofi-

cial das Comunidades Europeias � não houve lugar à publicação do
anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias.

16 � Envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias � não houve lugar à publicação deste anún-
cio no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O Presidente da Câmara, Carlos Manuel de Sousa Encarnação.
3000083703

Anúncio

Concurso público

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

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Coimbra,
Praça 8 de Maio, 3000-300 Coimbra, Portugal (telefone: 239857500;
fax: 239820114).

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

3 � a) Local de execução � Bairros do Ingote, na cidade de Coim-
bra.

b) Designação da empreitada � «recuperação de coberturas e fa-
chadas dos blocos municipais n.os 8 a 26 do Bairro do Ingote».

Natureza e extensão dos trabalhos Impermeabilização de cobertu-
ras e empenas. Pintura de fachadas e paredes interiores dos espaços
comuns dos blocos municipais n.os 8 a 26. Decapagem, emassamento
e pintura de portas, janelas e gradeamentos exteriores de fachada.
Fecho frontal da zona dos espaços comuns (aplicação de janelas e
portas com trinco eléctrico em alumínio lacado a castanho).

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os trabalhos
preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pelas obras
que integram a empreitada, sendo referenciados segundo a classifica-
ção estatística de produtos por actividade (CPA), a que se refere o
Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de
1993, de acordo com as seguintes classes e correspondentes subcate-
gorias � 24.30.11; 24.30.12; 24.30.21; 24.30.23; 26.65.12;
45.11.11; 45.11.12; 45.21.15; 45.22.20; 45.25.10; 45.32.12;
45.42.11; 45.42.12; 45.44.22; 45.45.12; 45.45.13.

Características gerais da obra � recuperação dos blocos municipais
do Bairro do Ingote, blocos 8 a 26. O preço base do concurso, exclu-
indo o IVA, é de 416 352,00 €.

c) A empreitada refere-se à «recuperação de coberturas e fachadas
dos blocos municipais n.os 8 a 26 do Bairro do Ingote», de acordo
com projecto, programa de concurso e caderno de encargos presentes
ao concurso.

4 � O prazo de execução da obra será de 240 dias, incluindo Sába-
dos, Domingos e feriados, contados a partir da data de celebração do
auto de consignação dos trabalhos. Início dos trabalhos no dia seguinte
ao da celebração do auto de consignação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser examinados, no departamento de habitação, Câmara Mu-
nicipal de Coimbra, Arco de Almedina, 12, 3000-422 Coimbra (tele-
fone: 239825519/820327), durante as horas de expediente, desde a
data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso.
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As cópias dos elementos acima referidos, devidamente chanceladas
e numeradas pelo dono da obra, serão fornecidas, desde que solicita-
das, na divisão de atendimento e apoio administrativo da Câmara
Municipal de Coimbra, sita na Praça 8 de Maio, 3000-300 Coimbra
(telefone: 239857500; fax: 239820114), até 18 de Novembro de 2002;

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 25,00 € acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, em dinheiro ou em cheque visado emitido à ordem da Câmara
Municipal de Coimbra, no acto do levantamento na divisão de aten-
dimento e apoio administrativo da Câmara Municipal de Coimbra das
8 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
ao 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anún-
cio no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues contra recibo ou enviadas sob
registo e com aviso de recepção, através do serviço oficial de correi-
os, na divisão de atendimento e apoio administrativo da Câmara
Municipal de Coimbra, Praça 8 de Maio, 3000-300 Coimbra;

c) As propostas e documentos que as acompanham são obrigato-
riamente redigidas na língua portuguesa, ou em alternativa, acompa-
nhadas de tradução devidamente legalizada ou tradução não legalizada
mas acompanhada de declaração do concorrente nos termos da qual
este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legalizada, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

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

b) O acto do concurso é público e terá lugar no 1.º dia útil seguinte
ao termo do prazo para apresentação das propostas, pelas 10 horas,
nos Paços do Município da Câmara Municipal.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
total da adjudicação.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) O financiamento será assegurado pelo orçamento da autarquia.
10 � Modalidade jurídica de associação de agrupamento de empre-

sas: consórcio externo (conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/
81, de 28 de Julho), agrupamento complementar de empresas ou agru-
pamento europeu de interesse económico.

11 � Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
Obras Públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham:

a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios, com
classe correspondente ao valor da proposta e a 14.ª subcate-
goria da 6.ª categoria e a 9.ª subcategoria da 1.ª categoria na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeita;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma
das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I
do programa de concurso, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e
económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra pos-
ta a concurso, indicados nos n.º 15.1 e 15.3 do programa de
concurso.

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

13 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores
com as ponderações que se indicam:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da obra,
50%;

b) Prazo � menor prazo de execução da obra, 15%;
c) Valia técnica da proposta:

c1) Programa de trabalhos, analisado na perspectiva da sua
coerência com o prazo e com os métodos construtivos
propostos para a execução da obra, 30%;

c2) Plano de pagamentos, analisado na perspectiva da sua
coerência com o programa de trabalhos proposto, 5%.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas, às pontuações atribuídas aos facto-
res enunciados.

Quanto ao critério preço, o concorrente que apresentar o mais
baixo preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo a classifica-
ção dos restantes concorrentes calculada pela proporcional idade in-
versa entre o respectivo valor e o de menor preço apresentado.

Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a pontuação
máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar o menor prazo
para a execução dos trabalhos, sendo a classificação dos restantes
concorrentes obtida pela proporcionalidade inversa entre o respecti-
vo valor e o de menor prazo proposto.

14 � Não é admitido a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto ou parte (dele).

15 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas que
envolvam unicamente alteração da seguinte cláusula do caderno de
encargos � prazo de execução diferente do estabelecido no caderno
de encargos.

26 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel S. Encarnação. 3000083704

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Anúncio

1 � entidade adjudicante � Câmara Municipal de Monforte
2 � Modalidade do concurso � público, nos termos do artigo 80.º

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3 � Local da execução � freguesia do Assumar.
4 � Designação da empreitada � remodelação do Centro Cultural

do Assumar.
5 � Natureza, extensão e características gerais da obra � refere-

-se à implementação da totalidade do «projecto de remodelação»,
consubstanciado nos seguintes trabalhos:

Demolições;
Fundações em betão armado;
Estruturas em betão armado e asnas metálicas;
Alvenarias, rebocos e revestimentos (de várias naturezas);
Rede de águas;
Redes de esgotos (doméstico e pluvial);
Parte eléctrica;
Rede telefónica.

6 � Preço base do concurso � 198 000,00 (excluído o IVA).
7 � Prazo máximo de execução � 240 dias.
8 � Pedidos de documentos:

a) O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser examinados na secção técnica da Câmara Muni-
cipal de Monforte, onde se encontram patentes, para con-
sulta, durante o horário normal de expediente, até á data da
abertura das propostas;

b) E podem ser solicitados no mesmo local e no mesmo horá-
rio até ao 15.º dia útil, após a publicação deste anúncio no
Diário da República.

c) O custo do processo de concurso é de 100,00 € (IVA excluí-
do) a pagar em dinheiro ou cheque visado passado a favor
do Tesoureiro da Câmara Municipal de Monforte.

9 � Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas documentadas deverão ser apresentadas, na secretaria da
Câmara Municipal de Monforte, Praça da República, 7450-115
Monforte, contra recibo daquele serviço, ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, até às 17 horas do 30.º dia,
contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República nos termos do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � As propostas documentadas deverão ser redigidas em língua
portuguesa.

11 � Data, hora e local:

a) O «acto público do concurso» terá lugar no dia útil imediato
que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas,
pelas 10 horas, no Edifício dos Paços do Concelho;

b) Só serão autorizadas 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.

12 � Cauções e garantias � a caução a exigir para garantia do
contrato é de 5% do valor da adjudicação, nos termos do artigo 18.º
do programa de concurso.
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13 � Tipo de empreitada e modalidades de financiamento e de
pagamento:

a) O tipo de empreitada e «por preço global», nos termos de
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os trabalhos serão pagos por medições mensais, nos termos
do mesmo diploma.

14 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista
qualquer vinculo jurídico mas, em caso de adjudicação da empreitada,
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária, nos termos do artigo 7.º do programa de concurso.

15 � Qualificação dos concorrentes:
15.1 � Só serão admitidos, como concorrentes, os titulares de

certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas que con-
tenham as seguintes classificações, de acordo com a Portaria n.º 412-
-I/99, de 4 de Junho:

a) 1.ª Sub-categoria da 1.ª categoria, ou empreiteiro geral de
edifícios/1.ª categoria, da classe correspondente ao valor da
proposta;

b) 2.ª, 5.ª, 6.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria; 1.ª, 5.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria; 1.ª e 14.ª
subcategorias da 6.ª categoria; correspondentes, cada uma,
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, con-
soante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na pro-
posta e que será indicada em documento anexo aquele, caso
o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha da(s) classificação(ões)
exigida(s) na alínea b), indicará, em documento anexo à
proposta, os subempreiteiros possuidores dessas classificações
aos quais ficará vinculado por contrato para a execução dos
trabalhos que lhe respeitam;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas
à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros das quais
conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade do cer-
tificado contendo as classificações exigidas no concurso e,
bem assim, o valor total dos trabalhos que lhes respeitem.

e) Em alternativa, os dois documentos exigidos nas alíneas c) e
d), poderão ser fundidos numa só declaração para cada su-
bempreiteiro.

15.2 � A titularidade do certificado, contendo as classificações
exigidas, deverá ser indicada na proposta do concorrente, ou nas de-
clarações referidas na alínea d) do número anterior, conforme os casos,
do respectivo número, bem como da categoria(s) subcategoria(s) e
classe (s) das diferentes classificações.

15.3 � Para efeitos de cumprimento do artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a avaliação da capacidade económica,
financeira e técnica dos concorrentes, far-se-á segundo a aplicação dos
indicadores descritos nos números seguintes, (15.4, 15.5, 15.6 e 15.7).

15.4 � Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-
nanceira económica e técnica de acordo com artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

15.5 � Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em
condições de apresentar os documentos exigidos relativos à sua capa-
cidade financeira e económica, nomeadamente por ter iniciado a sua
actividade há menos de três anos, pode comprovar as mesmas capa-
cidades através das declarações de IRC e respectivos anexos A.

15.6 � Só serão admitidos os concorrentes que apresentem cumu-
lativamente os valores do quartil inferior previstos na Portaria
n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas
pela Portaria n.º 509/2002, de 30 de Abril, calculados através da media
aritmética dos três últimos exercícios (1998, 1999 e 2000).

Valores
Rácios Forma de cálculo  mínimos

(percentagem)

Liquidez geral ............. Existências + disponibilida- 103,85
des + dívidas de terceiros
a curto prazo/passivo a
curto prazo.

Autonomia financeira Capitais próprios/activo lí- 009,85
quido total.

Grau de cobertura do Capitais permanentes/imo- 115,69
imobilizado. bilizado líquido.

15.7 � Na avaliação da capacidade técnica serão adoptados os
seguintes critérios:

15.7.1 � Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a
60% do preço base.

15.7.2 � Adequação do equipamento e ferramenta especial a uti-
lizar na obra.

15.7.3 � Adequação dos técnicos e/ou dos serviços técnicos afec-
tos à obra.

16 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias úteis, de acordo com o n.º 15, do progra-
ma de concurso.

17 �Critérios de adjudicação � será o da proposta mais vantajo-
sa, com a ponderação dos seguintes factores:

a) Preço (40%);
b) Qualidade da proposta técnica (25%);
c) Qualidade da proposta de organização (25%);
d) Prazo de execução (10%).

17.1 � Preço � à proposta de mais baixo preço, será atribuída a
classificação de (5), obtendo-se as restantes classificações por pro-
porção inversa.

17.2 � Qualidade da proposta técnica � será avaliada através de
todos os elementos escritos e gráficos que definam o faseamento e
planeamento dos trabalhos, com descrição qualitativa do equipamento
envolvido e respectiva justificação (1 a 5).

17.3 � Qualidade da proposta de organização � será avaliada atra-
vés do organograma e respectivos «curriculum vitae» dos principais
técnicos e encarregados envolvidos e, carga de mão de obra (1 a 5).

17.4 � Prazo � à proposta de menor prazo, será atribuída a clas-
sificação de (5), obtendo-se as restantes classificações por proporção
inversa.

18 � Não são admitidas propostas condicionadas (que alterem o
articulado do caderno de encargos).

19 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto de exe-
cução.

20 � A Câmara Municipal de Monforte arroga-se o direito de po-
der suspender, ou anular a adjudicação, ou o contrato escrito, ou a consig-
nação, caso a respectiva candidatura ao QCA III não seja homologada.

21 � Na ocorrência da situação descrita no número anterior (20),
a autarquia, não assumirá quaisquer encargos ou indemnizações, com
excepção dos custos resultantes da eventual celebração do contrato
escrito.

10 de Dezembro de 2002. � O Presidente, Rui Manuel Maia da
Silva. 1000177313

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Anúncio
Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Penedono, Lar-
go da Devesa, 3630-253 Penedono, (telefone: 254509030; fax:
254509039).

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

3 � Empreitada:

a) Local de execução � arranjos urbanísticos à zona envolvente
à Urbanização das Tapadas, 2.ª fase;

b) Designação da empreitada � arranjos urbanísticos à zona
envolvente à urbanização das Tapadas, 2.ª fase.

c) Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � polidespor-
tivo; revestimento de pavimentos; anfiteatro e campo de
jogos, alvenarias e cantarias; impermeabilização e isolamen-
to térmico; revestimento de pavimentos e rodapés; revesti-
mento de paredes e tectos; carpintarias; serralharias; pintu-
ras; louças sanitárias; diversos; escadaria e rampa; circuito
de manutenção; infra-estruturas da zona envolvente; esta-
leiro; betão armado; quiosque; betão armado; escadaria e ram-
pa; betão armado; anfiteatro; telecomunicações; rede de
energia eléctrica.

Classificação estatística de produtos por actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conce-
lho, de 29 de Outubro de 1993 � o preço base para efeitos
do concurso é de 617 291,84 €, com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes;
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa

ao projecto, caderno de encargos e condições técnicas pa-
tenteadas no processo de concurso.
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4 � Prazo de execução da empreitada � o prazo de execução da
obra é de 180 dias (incluindo Sábados, Domingos e feriados).

5 � Processo de concurso:

a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na
Câmara Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-253
Penedono, durante as horas normais de expediente, desde o
dia seguinte à publicação deste anúncio, até ao dia fixado
para entrega das propostas;
Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do prazo
para apresentação das propostas, os interessados poderão
obter cópias autenticadas pelo dono da obra das peças escri-
tas e desenhadas do processo do concurso.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção do
pedido escrito, mediante o pagamento da importância de
200,00 euros.

6 � Propostas:

a) O prazo para entrega das propostas será até ás 17 horas do
30.º dia (incluindo Sábados, Domingos e feriados) contado a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário
da República;

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Câmara
Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-253
Penedono;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para
o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, os quais terão de fazer prova documental dessa qua-
lidade;

b) O acto público do concurso terá lugar no salão nobre da
Câmara Municipal de Penedono, Largo da Devesa, 3630-253
Penedono, pelas 14 horas do 1.º dia útil seguinte à data limi-
te para entrega das propostas.

8 � Cauções e garantias � antes da celebração do contrato, o
adjudicatário deverá apresentar uma caução no montante de 5% do
valor da adjudicação, que será prestada em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantida bancária, ou
ainda por seguro caução, nos termos previstos no caderno de encar-
gos.

9 � Regime da empreitada e pagamentos:

a) A empreitada é por série de preços;
b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão

as disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a
216.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complemen-
tadas pelas disposições do caderno de encargos que a eles
digam respeito.

10 � Modalidade jurídica da associação � quando o concorrente
for um agrupamento de empresas, estas deverão constituir-se juridi-
camente em uma única entidade ou em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.

11 � Condições de admissibilidade:
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) que con-
tenha:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na �
categoria, em classe correspondente ao valor total da
proposta; (sem efeito);

A 1.ª, 5.ª, 7.º, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria, 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;

As 1.ª, 4.ª; 12.ª; 13.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª categoria,
as 1.ª e 10.ª subcategoria da 5.ª categoria as 2.ª; 12.ª;
13.ª e 15.ª subcategoria da 6.ª categoria na classe cor-
respondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso
o concorrente não recorra a subempreiteiros. Neste caso,
ficará a eles vinculado por contrato, para a execução
dos trabalhos correspondentes, devendo ser anexado à
proposta as declarações de compromisso dos empreitei-
ros possuidores das autorizações respectivas, acompa-
nhadas dos correspondentes certificados de classificação
de empreiteiro de obras públicas.

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma
das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo
I, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classi-
ficação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra pos-
ta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa
de concurso;

d) Qualificação dos concorrentes:

d1) A fixação de critérios de avaliação da capacidade fi-
nanceira e económica dos concorrentes, para a execução
da obra posta a concurso, deverá será feita com base no
quadro de referência constante na portaria em vigor,
publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março, não podendo nenhum concorrente
que, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil
inferior previstos na referida portaria, em qualquer das
seguintes situações.

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três
anos nela referenciados, a partir do balanço e da demonstra-
ção de resultados das respectivas declarações anuais de IRS
ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da
última declaração anual de IRS ou IRC entregues para efei-
tos fiscais.

Ficará ao critério desta câmara municipal a possibilidade de aceitar
ou não os concorrentes que apresentem 1,2 ou até 3 valores inferio-
res aos expressos na Portaria n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro. Neste
caso far-se-á a avaliação da capacidade económica e financeira de
acordo com o anexo a este programa de concurso.

Indicadores Quartil inferior Mediana Quartil superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo
Liquidez geral (%) = ������������������������ 103,85 133,99 233,35

Passivo a curto prazo

Capitais próprios
Autonomia financeira (%) = �������� 9,85 20,38 34,12

Activo líquido total

Capitais permanentes
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������� 115,69 268,69 993,13

Imobilizado líquido
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d2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, para a
execução da obra posta a concurso, será feita de acordo com
os critérios seguidamente descriminados, sendo excluídos os
concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três
critérios:

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;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, ás suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, esteja, ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita ao concorrente que apresentar a proposta globalmente mais
vantajosa, á qual se chegará através da análise dos seguintes factores
e subfactores:

Factores:

1. Preço, 70%;
2. Valia técnica, 30%.

Subfactores (valia técnica):

Nota justificativa de preço proposto, 10;
Lista dos preços unitários, 15%;
Programa de trabalhos (cronograma de trabalhos, plano de mão

de obra e plano de equipamento), 45%;
Plano de pagamentos, 15%;
Memória descritiva e justificativa, 15%.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública em 30 de Dezembro de 2002.

26 de Novembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, João
Manuel Rodrigues de Carvalho. 1000177297

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Anúncio

Concurso público para o fornecimento e Instalação de 16
parcómetros colectivos incluindo manutenção e sinali-
zação (horizontal e vertical).

1 � Câmara Municipal de Ribeira Grande, Divisão de Águas e Ser-
viços Urbanos, Largo Hintze Ribeiro, 9600-509 Ribeira Grande, (te-
lefone: 296472118; fax: 296472720).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 78.º e 80.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Designação do concurso � fornecimento e Instalação de 16
parcómetros colectivos incluindo manutenção e sinalização (horizontal
e vertical).

4 � Não são admitidas propostas que envolvam alterações às cláusu-
las do programa do concurso, ao caderno de encargos e respectivos
anexos.

5 � O processo de concurso encontra-se patente na divisão de águas
e serviços urbanos, sita no Edifício dos Paços do Concelho, onde poderá
ser consultado, nas horas normais de expediente, desde a data da pu-
blicação até ao dia e hora do acto público do concurso.

6 � Desde que solicitados, os interessados poderão obter cópias do
processo do concurso, as quais serão enviadas/entregues no prazo de
quatro dias após a recepção do pedido. O envio de cópias do proces-
so, através de serviços postais, não responsabiliza a entidade promo-
tora, por eventuais atrasos ou extravios das mesmas.

7 � As propostas devem ser entregues ou remetidas pelo correio à
entidade referida no n.º 1, até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia
após a publicação no Diário da República.

8 � As propostas e documentos complementares deverão ser re-
digidos em língua portuguesa ou outra, desde que acompanhadas de
tradução devidamente legalizada.

9 � O acto público de abertura de propostas terá lugar na Câmara
Municipal de Ribeira Grande, e realizar-se-á pelas 9 horas e 30 minu-
tos do dia útil após a entrega das propostas.

10 � Podem intervir no acto público os concorrentes, ou aqueles
que para o efeito estiverem devidamente credenciados.

11 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada eco-
nomicamente mais vantajosa.

12 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as suas propostas é de 60 dias a contar da data da sessão
de abertura das mesmas.

23 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Pedro Rebelo Costa. 1000177258

ENTIDADES PARTICULARES

BEJAPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM BEJA, S. A.

Anúncio

Concurso para a empreitada de construção do parque
da cidade em Beja (empreitada n.º 2.1)

1 � Concurso realizado pela BEJAPOLIS Sociedade para o
Desenvolvimento do Programa Polis, em Beja, sita na Rua da Moeda,
24-B, 7800-464 Beja, (telefone: 284313600; fax: 284313609).

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março (com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de
Julho).

3 � a) Local de execução � Parque da Cidade na Cidade de Beja.
b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada tem como

objectivo a realização de todos os trabalhos inerentes à construção
do parque da cidade, compreendendo demolições, movimentação de
terras, pavimentação, redes de águas e esgotos pluviais e rega, cons-
trução civil de um restaurante, um quiosque e outros, incluindo funda-
ções dos edificios e do lago, plantação e arranjos exteriores com si-
nalização e iluminação pública.

c) Preço base do concurso é de 3 450 000,00 €, com exclusão do
IVA.

4 � Prazo de execução da obra, incluindo Sábados, Domingos e
feriados é de 270 dias, contado a partir da data da consignação.

5 � a) O processo de concurso, constituído por programa de con-
curso, caderno de encargos e as peças escritas e desenhadas do respec-
tivo projecto de execução, encontra-se patente, para consulta dos
interessados, no local indicado no n.º 1 deste anúncio, nos dias úteis
e horas de expediente (de 2.ª a 6.ª feira, das 10 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas), até ao último
dia útil anterior ao acto público do concurso.

b) Os pedidos dos elementos referidos na alínea a) deste número
podem ser feitos à Entidade indicada no n.º 1 deste anúncio, até 10
dias úteis antes da data limite para entrega das propostas, podendo os
respectivos processos ser levantados naquele local, no prazo de seis
dias contados a partir da data da recepção do respectivo pedido escri-
to (carta ou fax).

c) O custo do processo de concurso referido na alínea a) deste
número é de 2000,00 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

A entrega dos documentos solicitados nos termos da alínea b) ocor-
rerá mediante apresentação de cheque passado em nome de
BEJAPOLIS.

6 � As propostas, em duplicado, devem ser entregues até ás 17
horas do 30.º dia, incluindo Sábados, Domingos e feriados, contados a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, no local indicado no n.º 1 deste anúncio, contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas, só podendo intervir os representantes dos concor-
rentes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar no local indicado no n.º 1
deste anúncio e realizar-se-á pelas 11 horas do 1.º dia útil seguinte ao
termo do prazo para apresentação de proposta.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará
uma caução no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do con-
trato, dentro do prazo e formas legais.

9 � a) A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março.

b) Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos, por medição, até
60 dias de calendário, contados a partir da data da recepção da factura.

10 � Ao concurso podem concorrer empreiteiros legalmente cons-
tituídos, ou agrupamentos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade, tendo em vista e
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eventualidade de adjudicação da empreitada, nos termos do artigo 57.º
do Decreto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
ambos de 2 de Março.

11 � Os concorrentes deverão apresentar os certificados de classi-
ficação de empreitadas de obras públicas, emitidos pelo Instituto de
Mercado de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI) e que correspon-
dam:

Às 1.ª, 5.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes diga
respeito;

Às 3.ª, 4.ª, 10.ª, 12.ª, 14.ª e 15.ª subcategoria da 3.ª categoria,
da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhes diga respeito;

À 13.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente
ao valor da proposta;

Às 1.ª, 6.ª 7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 15.ª subcategorias da 5.ª catego-
ria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especiali-
zados que lhes diga respeito;

Às 2.ª, 5.ª 12.ª, 13.ª, 14.ª, e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria,
da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhes diga respeito.

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

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas e a
consequente adjudicação, é o da proposta economicamente mais van-
tajosa de acordo com os seguintes factores:

a) Preço e demais condições financeiras, 40%;
b) Prazo de execução, 20%;
c) Capacidade técnica e adequação para a execução da obra, 40%.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 20 de Novembro de 2002.

18 de Dezembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 1000177300

PROENÇATUR � EMPRESA DE TURISMO
DE PROENÇA, E. M.

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � PROENÇATUR Empresa de Turismo
de Proença, S. A., com sede na Rua Comendador Assis Roda, 6150
Proença-a-Nova (telefone: 274670000; fax: 274672697).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Proença-a-Nova, conce-
lho de Proença-a-Nova.

b) Designação da empreitada � «arranjos exteriores da estalagem
das amoras» classificado no regulamento CEE n.º 1232/98, do Con-
selho, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, nas categorias 45.21.6
e 45.45.1 e subcategorias 45.21.62, 45.45.11 e 45.45.12.

Natureza extensão dos trabalhos e características gerais da obra �
execução de pavimentos cerâmicos, em calçada e betuminosos, recu-
peração de muros existentes construção de piscina e curt de ténis,
rede de rega infra-estruturas eléctricas, passeios e obras acessórias.

O preço base do concurso, excluído o IVA 436 573,00 €.
c) A empreitada refere-se a � totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será � três meses, incluindo

Sábados, Domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no gabinete técnico ou solicitadas cópias au-
tenticadas do processo de concurso e da documentação, no gabinete
de assessoria da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, nos dias úteis
em horário 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17
horas e 30 minutos, desde que solicitadas até ao 25.º dia contado a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública.

b) O montante a pagar para o fornecimento do processo de con-
curso e da documentação, será 95,00 €, acrescido do IVA à taxa em
vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas documentadas deverão ser apresentadas pelos con-
correntes ou seus representantes, no Gabinete de Assessoria da Câma-

ra Municipal de Proença-a-Nova, sita no Largo Dr. Pedro da Fonse-
ca, contra recibo ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso
de recepção.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso, os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme n.º 5.2 do
programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Proença-a-Nova e realizar-se-á, pelas 10 horas
do 1.º dia útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das pro-
postas.

8 � A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento, são mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas: podem con-
correr empresas ou grupos de empresas sem que entre elas exista qual-
quer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária.

11 � Condições de apresentação a concurso:
11.1 � Concorrentes nacionais:

a) Só serão admitidos os concorrentes detentores de certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas conten-
do as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, e Portaria n.º 412-1/99, de 4 de Junho, com as alte-
rações introduzidas pela Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto):

a1) Das 9.º subcategorias da 2.ª categoria, 4.ª e 12.ª subca-
tegorias da 3.ª categoria e 1.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria da classe correspondente ao valor destes trabalhos
na sua proposta, sendo que pelo menos uma tem de ser
de classe que cubra o valor global da obra.

11.2 � Concorrentes nacionais de estados membros da União Eu-
ropeia/concorrentes nacionais dos estados signatários do acordo so-
bre o Espaço Económico Europeu/concorrentes nacionais de estados
signatários do acordo sobre contratos públicos da Organização Mun-
dial do Comércio, só serão admitidos os concorrentes que, não sendo
detentores de certificado de classificação ou de alvará de empreiteiro
de obras públicas contendo as autorizações da natureza indicada no
anúncio e no programa de concurso e na classe correspondente ao
valor da proposta, apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e
emitido pelo respectivo Estado.

Poderão ainda ser admitidos os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, desde que apresentem documento(s) comprovativos(s)
da sua inscrição como empresa de obras públicas, ou o certificado a
que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias,
contados da sua abertura.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, ponderando os
seguintes factores � Preço, 70%; Valor técnico da proposta, 30%.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Diamantino Ribeiro André. 3000083644

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P.

Anúncio
Projecto travessia Norte-Sul, concurso público para a exe-

cução da empreitada � «FE 406, empreitada de electrifi-
cação do troço Coina/Pinhal Novo (exclusive) da Linha do
Sul».

1 � Entidade adjudicante � o concurso é realizado pela Rede Fer-
roviária Nacional, REFER, E. P., Projecto Travessia Norte-Sul, sita
na Rua de Santa Apolónia, 51, 1100-468 Lisboa, (fax: 351218112016;
telefone: 351218112010).

2 � Modalidade do concurso:

1) Trata-se de um concurso público, a realizar nos termos do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto, e
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em tudo o que este for omisso, nos termos do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

2) Categoria do serviço � CCP 711, serviço de transporte fer-
roviário.

3 � Local de execução dos trabalhos � Linha do Sul entre as es-
tações de Coina (inclusive), Pinhal Novo (exclusive).

4 � Natureza dos trabalhos � designação da empreitada � «FE
406, empreitada de electrificação do troço Coina/Pinhal Novo
(exclusive) da Linha do Sul».

A empreitada compreende:

Instalação de catenária, sistema 25kv-50Hz, incluindo todos os
trabalhos de construção civil, a construção e instalação de
postos de catenária, o fornecimento e montagem de todos os
materiais inerentes à electrificação e ainda o fornecimento e
montagem do telecomando.

Descrição estatística dos trabalhos � correspondem aos códigos
45.21.33, 45.25.31, e 45.21.64, da classificação estatística de
produtos por actividades (CPA), a que se refere o Regulamen-
to n.º (CE) 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.

A empreitada não está dividida em lotes.

5 � Não aplicável.
6 � Propostas variantes � não é autorizada a apresentação de

propostas variantes.
7 � Derrogação à utilização de especificações europeias � a enti-

dade adjudicante fica dispensada de proceder à definição das condi-
ções técnicas por referência a especificações e normas europeias, nos
termos do n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de
Agosto.

8 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da emprei-
tada é de 180 dias de calendário.

9 � Fornecimento de documentação

a) O processo de concurso, constituído por programa de con-
curso, caderno de encargos e as peças escritas e desenhadas
do respectivo projecto de execução, encontra-se patente,
para consulta dos interessados, no serviço indicado no n.º 1
deste anúncio, nos dias úteis e horas de expediente (de 2.ª a
6.ª feira, das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas e 30 minutos às 17 horas), até ao último dia útil an-
terior ao acto público do concurso;

b) Os pedidos dos elementos referidos na alínea a) deste nú-
mero podem ser feitas ao serviço indicado no n.º 1 deste
anúncio, até 10 dias úteis antes da data limite para entrega
das propostas, podendo os respectivos processos ser levan-
tados naquele serviço, no prazo de cinco dias contados a
partir da data da recepção do respectivo pedido escrito (car-
ta ou fax);

c) O custo do processo de concurso referido na alínea a) do
n.º 5 deste anúncio, é de 3000,00 €, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor. A entrega dos documentos solicitados nos
termos da alínea b) ocorrerá mediante a apresentação de
cheque passado em nome de Rede Ferroviária Nacional,
REFER, E. P.

10 � Data, local e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas terão de dar entrada até às 17 horas do dia 17
de Fevereiro de 2003, no local indicado no n.º 1 deste anún-
cio;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concorren-
tes ou seus representantes, no local indicado no n.º 1 deste
anúncio, contra recibo, ou remetidas através do serviço ofi-
cial dos correios, sob registo e com aviso de recepção, para
o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio. Neste último
caso, o concorrente será o único responsável pelos atrasos
que porventura se verifiquem, não podendo basear nesse facto
qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos documen-
tos ocorrer já depois de terminado o prazo estabelecido para
a entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que os acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa, ou quanto aos documen-
tos, se pela sua própria natureza ou origem estiverem redi-
gidos noutra língua, devem os concorrentes dar cumprimen-
to ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

11 � Abertura das propostas:

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas
interessadas, só podendo intervir as representantes dos con-
correntes devidamente credenciadas;

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar nas ins-
talações da REFER, E. P., Rua de Santa Apolónia, 53, 1100-
-468 Lisboa, e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 18 de Fe-
vereiro de 2003.

12 � Cauções e garantias exigidos � o concorrente a quem for
adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de 5% do pre-
ço total do contrato nos termos do n.º 1, do artigo 113.º, do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a qual garantirá o exacto e
pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do
contrato da empreitada.

13 � Tipo de empreitada e condições de pagamento:

a) A empreitada é por preço global. nos termos do n.º 1 e do
n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos até 60 dias de
calendário após a data dos autos de medição devidamente
aprovados e assinados por ambas as partes, devendo a emis-
são da respectiva factura ocorrer de imediato e ainda com
observância do disposto no artigo 21.º, artigo 202.º e seguin-
tes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 � Forma jurídica de agrupamento � ao concurso poderão
apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empre-
sas do agrupamento satisfaçam as condições legais relativas ao exer-
cício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamen-
to de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio externo de responsa-
bilidade solidária,

15 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto de Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações. (Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto):

Classificação na 5.ª categoria, .na classe correspondente ao
valor global da proposta;

Classificação na 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, na
classe correspondente ao valor dos trabalhos por elas
abrangidas;

Classificação na 1.ª, 2.ª e 4.ª subcategorias da 5.ª categoria,
na classe correspondente ao valor dos trabalhos por elas
abrangidas.

Classificação na 2.ª subcategoria da 6.ª categoria, na classe
correspondente ao valor dos trabalhos por ela abrangida.

Os consórcios externos de empresas e os agrupamentos com-
plementares de empresas constituídos nos termos do n.º 10,
aproveitam das autorizações das associadas, devendo pelo
menos a classe de uma delas cobrir o valor total da proposta.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condi-
ções do programa de concurso.

c) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa em caso de apresentação
associada, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita com base
nos indicadores abaixo indicados, sendo obrigatório o cum-
primento de, pelo menos, um indicador de liquidez e dois de
estrutura financeira, não podendo em qualquer caso, apre-
sentar situação líquida negativa, ou que no mínimo apresen-
te acumulativamente os valores do quartil inferior constan-
tes da portaria em vigor, publicada ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março.

Liquidez � liquidez geral > 1,0 (medida da capacidade da
empresa para solver as suas obrigações correntes); liqui-
dez reduzida > 0,7 (medida da capacidade da empresa para
solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas
existências).

Estrutura financeira � capitais próprios/activo total > 0,2
(medida da capacidade da empresa para financiar a seu
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activo através de capitais próprios); encargos financei-
ros/Vendas < 0,07 (medida da sua liquidez financeira);
valor da proposta/vendas < 0,3 (medida do impacto da
obra na sua capacidade financeira).

d) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será
feita com base no explicitado no programa de concurso.

e) No âmbito do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, é obrigatória a apresentação pelos concor-
rentes dos seguintes documentos:

Declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC respeitante aos três últimos anos;

Declaração anual de informação contabilística e fiscal, IRS/
IRC/IVA respeitante aos últimos três anos.

16 � Prazo de validade da proposta � o período durante o qual,
qualquer concorrente, é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis a contar da data de encerramento do acto público do concurso.
Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado, por consenti-
mento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias úteis.

17 � Critérios da adjudicação:

a) Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
serão, nos termos do disposto no artigo 105.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os seguintes, por ordem de-
crescente da sua importância � proposta base:

a) Garantia de qualidade de boa execução, 55%;
b) Preço, 35%;
c) Prazo, 10%.

18 � Outras informações:

a) Preço base do concurso 3 300 000 euros, sem IVA;
b) Não são admitidas a apresentação de propostas alternativas

ou condicionadas.

19 � Anúncio periódico � data de publicação do anúncio periódi-
co � 15 de Março de 2000.

20 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário de
República e 3 de Janeiro de 2002 e data de envio do anúncio para
publicação no JOCE � 16 de Dezembro de 2003.

21 � Data de recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 3 de Janeiro de 2002.

22 � Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias � 26 de Dezembro de 2002.

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 3000083761

Anúncio

Concurso limitado de fornecimento e instalação de equi-
pamentos de comunicação de exploração ferroviária
para os troços Pampilhosa-Figueira da Foz, Figueira da
Foz-Caldas da Rainha, Caldas da Rainha-Cacém.

1 � O Concurso é realizado pela Rede Ferroviária Nacional,
REFER. E. P., Direcção de Infra-Estruturas, estação de Santa
Apolónia, 1100-194 Lisboa (telefone: 218816000; fax: 218813608).

2 � O Concurso é limitado, nos termos do Decreto-Lei n.º 223/
2001, de 9 Agosto.

3 � O fornecimento é caracterizado por:

a) Local de execução � Ramal de Cantanhede, entre as esta-
ções de Pampilhosa e Figueira da Foz e linha do Oeste, en-
tre as estações de Figueira da Foz e Cacém.

b) Designação do fornecimento � «equipamentos comunicação
de exploração ferroviária para os troços Pampilhosa-Figueira
da Foz, Figueira da Foz-Caldas da Rainha e Caldas da Rainha-
-Cacém».
A adjudicação compreende o fornecimento e instalação de
uma rede de equipamentos de comunicação de exploração
ferroviária para funcionamento em cabo de fibras ópticas,
já existente, em substituição dos actuais funcionando em
traçado aéreo.

c) O fornecimento está dividido por três troços:

Troço «A» � Pampilhosa-Figueira da Foz;
Troço «B» � Figueira da Foz-Caldas da Rainha;
Troço «C» � Caldas da Rainha-Cacém.

A adjudicação dos troços «B» e «C» está condicionada à experiên-
cia resultante da instalação do troço «A».

4 � O prazo de execução do fornecimento e instalação será pro-
posto pelo concorrente e não poderá ser superior a 90 dias de calen-
dário, contados a partir da data da adjudicação, para o troço «A».

5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e infor-
mações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso pode ser examinado, na REFER-
TELECOM, Rua do Açúcar, 86, 1900-607 Lisboa, nos dias
úteis e horas de expediente (2.ª a 6.ª feira, das 10 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17
horas), até ao último dia útil anterior à data de entrega das
propostas.
Desde que o solicitem à REFERTELECOM, até ao final do
primeiro terço do prazo de entrega das propostas do presen-
te concurso, poderão os interessados obter cópias do referi-
do processo de concurso. Os elementos solicitados serão
fornecidos no prazo de dois dias úteis. a contar da data de
recepção do respectivo pedido escrito (carta ou fax).

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão que dar entrada na REFERTELECOM
até às 17 horas do dia em que perfizerem 20 dias de calen-
dário contados do dia útil seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues directamente pelos concorren-
tes ou seus representantes, na REFERTELECOM, contra
recibo, ou remetidas através do Serviço Oficial dos Correios,
sob registo e com aviso de recepção, para o endereço da
REFERTELECOM, Rua do Açúcar, 86, 1900-607 Lisboa.
Neste último caso, o concorrente será o único responsável
pelo atraso que porventura se verifique, não podendo basear
nesse facto qualquer reclamação na hipótese da entrada dos
documentos ocorrer já depois de terminado o prazo estabe-
lecido para a entrega das propostas.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

7 � A abertura das propostas terá lugar na REFERTELECOM, Rua
do Açúcar, 86, 1.º, 1900 Lisboa e podem assistir os concorrentes ou
seus representantes, devidamente credenciadas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará
uma caução de 5% do preço total do respectivo contrato, para garan-
tia do contrato a celebrar.

9 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 60 dias úteis a contar da data de abertura
das propostas

10 � Qualificações dos concorrentes:

a) Serão admitidos a concurso os concorrentes detentores de
certificado de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações �
da 6.ª subcategoria, da 5.ª categoria da classe correspondente
à sua proposta e ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitam;

b) Apenas serão considerados os concorrentes que, cumprindo
o estabelecido na alínea anterior, se tenham apresentado a
concurso em anteriores empreitadas gerais de telecomunica-
ções da REFER.

11 � Critério de adjudicação do fornecimento � os critérios de
apreciação das propostas para adjudicação serão os seguintes. por ordem
decrescente da sua importância:

1) Qualidade técnica da proposta e garantia de boa execução;
2) Preço;
3) Prazo de execução.

Estes factores serão valorados de 0 a 20 e terão os pesos de 40,
35% e 25%, respectivamente.

12 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 27 de Dezembro de 2002.

13 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal das
Comunidades � 27 de Dezembro de 2002.

14 � Data de recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 27 de Dezembro de 2002.

15 � Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias � 27 de Dezembro de 2002.

27 de Dezembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 3000083597
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RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Magalhães Lemos

Anúncio

Concurso público n.º 4/2003 � aquisição de serviços de
segurança para as instalações do Hospital de Magalhães
Lemos.

Rectificação

No anúncio do concurso público n.º 4/2003, publicado no jornal O
Público, no dia 4 de Dezembro de 2002, na alínea a) do n.º 11 onde
se lê «As propostas deverão ser entregues até às 15 horas do dia 19
de Dezembro», deve ler-se «As propostas deverão ser entregues até
às 15 horas do dia 16 de Dezembro�», no n.º 13 onde se lê «�Pre-
ço � 60%; e Mérito técnico � 40%, deve ler-se «Preço � 40% e
Mérito técnico � 60%�».

6 de Dezembro de 2002. � A Chefe de Secção do Serviço de Apro-
visionamento, Luísa Barbosa. 3000083638

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Concurso público de: «rectificação da E. M. 224
das Baralhas à Ponte da Gandra»

Rectificação

No n.º 6a) onde se lê «trigésimo dia útil», passa a ler-se só «trigé-
simo dia».

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
as propostas deverão ser apresentadas até ás 17 horas do trigésimo
dia, a contar da publicação no Diário da República, após o qual não
poderão ser consideradas.

5 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eduardo
Manuel Martins Coelho. 3000083628

BEJAPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM BEJA, S. A:

Anúncio

Esclarecimento ao anúncio n.º 291, de 17 de Dezembro de
2002 do concurso público para a empreitada de remo-
delação do espaço canal da Rua de Lisboa e Largo da
Ermida de Santo André, ligação ao Centro Histórico da
Cidade de Beja (empreitada 3.1).

Publicado em Diário da República, 3.ª série de 17 de Dezembro de
2002.

Ponto 11.
Onde se lê «ás 9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria,

da classe correspondente ao valor da proposta.
Deve ler-se «à 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe corres-

pondente ao valor da proposta.»

23 de Dezembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 1000177268

Anúncio

Esclarecimento ao anúncio n.º 292 de 18 de Dezembro de
2002 para o concurso público para a empreitada de re-
modelação da Praça da República no centro histórico da
cidade de Beja (empreitada 1.8).

Publicado em Diário da República, 3.ª série de 18 de Dezembro de
2002

Ponto 11.
Onde se lê «ás 9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria,

da classe correspondente ao valor da proposta.»
Deve ler-se: «à 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe corres-

pondente ao valor da proposta.»

23 de Dezembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 1000177269

PAVILHÃO DO ARADE, CONGRESSOS, ESPECTÁCULOS
E ANIMAÇÃO DO ARADE, S. A.

Anúncio de rectificação e prorrogação
do prazo para apresentação de propostas

Concurso público internacional para a empreitada
para a construção do pavilhão multiusos do Arade

Concurso público internacional, nos termos da alínea a) do n.º 2
do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março em conjuga-
ção com os artigos 59.º a 120.º da Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

Para os devidos efeitos, faz-se público que, nesta data, se rectifica
a alínea a) do n.º 6 do anúncio do concurso público da empreitada
referenciada em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 243 de 21 de Outubro, do corrente ano.

Assim, onde se lê: «6 � a) O prazo limite para apresentação das
propostas termina às 16 horas do septuagésimo dia contado a partir
do dia seguinte à data da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública. O prazo é contado de acordo com o n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.» Deverá ler-se «Data e hora
limite para a apresentação das propostas � até às 16 horas de dia 27
de Janeiro de 2003».

Onde se lê: «13 � 13.3) Cumprimento do prazo (factor de ponde-
ração 10%); «deve ler-se «13 � 13.3) Prazo (factor de ponderação �
10%);»

Publique-se em Diário da Republica, no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias e num jornal diário.

26 de Dezembro de 2002. � A Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000177302
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 811/12/10/44

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Marvão e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
(N.º 1210 L3 0068), com 1064 m, com origem no apoio n.º 21 da
linha de MT a 30 kV para o PT MRV 0031D Pereiro e término no
PT MRV 0063C de «Penhascos � Soc. Imobiliária, L.da», Urbaniza-
ção Penhasco, Beirã, freguesia de Beirã, concelho de Marvão, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

21 de Novembro de 2002. � O Director dos Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000083981

Éditos

Processo n.º 811/12/13/177

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Ponte de Sôr e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Vale do Tejo (Santarém), para modificação da linha de MT
aérea a 30 kV, (N.º 1213 L3 0161) para o PT PSR 0162C, Estação
Elevatória do Raia de «Santa Casa da Misericórdia» entre os apoios
n.º 125 e n.º 138, freguesia de Montargil, concelho de Ponte de Sôr,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

21 de Novembro de 2002. � O Director dos Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000083994

Éditos

Processo n.º 811/2/4/16

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Barrancos e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-

-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV,
(BJ15-27-17-01), com 1374 m, com origem no apoio n.º 4 da linha
a 15 kV para Rua do Passeio e término no PT AS de «AMALGA �
Assoc. Munic. Alent. para a Gestão do Ambiente», Estação de Trans-
ferência de Resíduos Sólidos de Barrancos, freguesia e concelho de
Barrancos, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

22 de Novembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000083999

Éditos

Processo n.º 811/2/1/109

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Alen-
tejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, (BJ30-
-10-01-03-07), com 320 m, com origem no apoio n.º 2 da linha a 30
kV para Monte da Misericórdia (Rectificativo) e término no PTC-
-AJT-541-AS de «TMN � Telecomunicações Móveis Nacionais, S.
A.», Estação Base, Jungeiros (TMN) (Rectificativo), freguesia de São
João de Negrilhos, concelho de Aljustrel, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

22 de Novembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000084000

Éditos

Processo n.º 811/2/13/199

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Serpa e na Direcção Regional do Alentejo do
Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Alen-
tejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, (BJ15-
-64-09), com 2947 m, com origem no apoio n.º 37 da linha a 15 kV
SE Vale de Vargo, Pias e término no PT AS de «AMALGA � Assoc.
Munic. Alent. para a Gestão do Ambiente», Estação de Transferên-
cia de Resíduos Sólidos de Serpa, freguesia de Pias, concelho de Serpa,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

22 de Novembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000084001
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Éditos

Processo n.º 811/7/13/80

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República,
40, 7000-656 Évora, com telefone 266750450 e fax: 266702420,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Évora), para o estabelecimento de linha aérea a 30
kV, (Ll30-541-25-03), com 1334 m, com origem no apoio n.º 6 da
linha de MT a 30kV LI30-541-25 Viana (Serra) e término no PTD-
-VNT-104; PT tipo AÉREO-AS de 100 kVA e 30 kV, Montinho 2,
freguesia e concelho de Viana do Alentejo, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

25 de Novembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000083998

Éditos

Processo n.º 811/15/9/246

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República,
40, 7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30
kV, (ST30-54-05-02-04-04), com 1144 m, com origem no apoio
n.º 10 da linha a 30 kV para Vale Sêco e término no PTD EDP-A2,
Azinheirinha, freguesia e concelho de Santiago do Cacém, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

25 de Novembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus. 3000084002

Éditos

Processo n.º 811/12/15/71

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Sousel e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
(N.º 1215 L3 0115), com 65 m, com origem no apoio n.o 14 da
linha de MT a 30 kV para o PT SSL 00030, Casa Branca e término
no PT SSL 01040; PT tipo AÉREO-AS de 50 kVA e 30 kV; Rede
BT, Vinhas, freguesia e concelho de Sousel, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083980

Éditos

Processo n.º 811/12/10/45

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Marvão e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV,
(N.º 1210 L3 0069), com 1139 m, com origem no apoio n.º 2 da
linha de MT a 30 kV para o PT MRV 0047C - Quinta Nova e tér-
mino no PT MRV 0064C de «TMN � Telecomunicações Móveis
Nacionais, S. A.», Quinta Nova, freguesia de São Salvador da Aramenha,
concelho de Marvão, a que se refere o processo mencionado em epí-
grafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083983

Éditos

Processo n.º 811/12/6/48

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Crato e na Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-656
Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apre-
sentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de Rede Vale
do Tejo (Santarém), para modificação da linha MT a 30 kV (N.º 1206
L3 00040) para o PT CRT 00040, Crato I, entre os apoios n.º 7 e
n.º 12, freguesias de Crato e Mártires, concelho do Crato, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083985

Éditos

Processo n.º 811/12/11/67

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Monforte e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea
a 30 kV, (N.º 1211 L3 0086), com 267 m, com origem no apoio
n.º 5 da linha a 30 kV para o PT MFT 0076C Quinta dos Amarelos
e término no PT MFT 0083C de Joaquim Manuel Inácio Clemente,
Monte do Azinhal, freguesia de Vaiamonte, concelho de Monforte, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083988
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Éditos

Processo n.º 811/12/11/68

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Monforte e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea
a 30 kV, (N.º 1211 L3 0087), com 1157 m, com origem no apoio
n.º 10 da linha de MT a 30 kV para o PT ELV 0145D, Monte dos
Serronicos e término no PT MFT 00850 de Soc. Agríc. das Herds.
Dos Apóstolos e Outros, L.da; PT tipo AÉREO-AS de 50 kVA e 30 kV;
Rede BT, Herdade dos Serrones, freguesia de Santo Aleixo, concelho
de Monforte, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083991

Éditos

Processo n.º 811/12/5/71

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Castelo de Vide e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o
projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha
aérea a 30 kV, (N.º 1205 L3 0070), com 172 m, com origem no
apoio n.º 10 da linha de MT 30 kV para o PT NIS 0018D, Açude do
Poio e término no PT CVD 0069D de «Manuel Belo Dias Carmo-
na»; PT tipo AÉREO-AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Mato da
Póvoa, freguesia de Póvoa e Meadas, concelho de Castelo de Vide, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do ci-
tado prazo.

9 de Dezembro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000083992

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/11.4/77

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone: 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o, projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S.
A., Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 3006/R17, com 427 metros, com origem
no apoio n.º 3 da linha 3006/R15 e término no PT CDV-D-
-108, em Vale, freguesia de Peral, concelho de Cadaval.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

12 de Novembro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000084003

Éditos

Processo n.º 171/11.4/81

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone: 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o, projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S.
A., Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 3006/R16, com 112 metros, com origem
no apoio n.º 1 da linha 3006/R15 e término no PT CDV-D-
-107, em Vale, freguesia de Peral, concelho de Cadaval.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

12 de Novembro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000084004

Éditos
Processo n.º 171/14.9/224

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Econo-
mia, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º, telefone: 214729500 durante 15 dias, e nas horas de
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o, projecto apresentado pela EDP � Distribuição Energia, S.
A., Área de Rede Vale do Tejo, a que se refere o processo em epí-
grafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, 1409 L3 0480, com 14 metros, com origem
no apoio n.º 89 da linha para o PT CCH 0050-C, C. P. La-
vre e término no PT CCH 0331D, Herdade Cinzeiro, Torre,
em Herdade Cinzeiro, Torre, freguesia de Santana do Mato,
concelho de Coruche.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

11 de Dezembro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000083995

Éditos
Processo n.º 171/14.9/225

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Se-
cretaria da Câmara Municipal de Coruche, durante 15 dias, nas horas
de expediente, o projecto apresentado pela EDP � Distribuição Ener-
gia, S. A., Área de Rede Vale do Tejo a que se refere o processo em
epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica: Li-
nha aérea a 30 kV, n.º 1409 L3 0481, com 10 metros, com origem
no apoio n.º 59 da linha para o PT CCH 0050-C, C. P. Lavre e tér-
mino no PT CCH 0332D, Herdade do Forno Vidro de Cima, em
Herdade do Forno Vidro Cima, freguesia e concelho de Coruche.

Estará também patente na Direcção Regional de Lisboa e Vale do
Tejo do Ministério da Economia, sita em Estrada da Portela, Zambu-
jal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º, telefone: 214729500, durante
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional ou na secretaria daquela Câma-
ra Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Dezembro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000083996
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Águeda

Aviso

Contrato de prestação de serviços (avença)

Faz-se público que, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/
84, de 3 de Fevereiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/
85, de 29 de Julho, e em conformidade com o n.º 1 do artigo 31.º do
Decreto Lei n.º 55/95, de 20 de Março, se encontra aberto concurso
para celebração de contrato de prestação de serviços (avença) com
um(a) médico(a) de cirurgia.

O vencimento será o do escalão 1 da categoria de assistente em
regime de tempo completo.

O contrato terá a duração de um ano, podendo ser tacitamente
prorrogado por iguais períodos, sem prejuízo da sua cessação nos ter-
mos legalmente definidos.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente do conselho de administração, acompanhado
de curriculum vitae resumido e certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias e profissionais, fotocópia do
bilhete de identidade, e do cartão de contribuinte.

O processo de candidatura deverá ser entregue no serviço de pes-
soal do Hospital Distrital de Águeda, sito na Rua da Misericórdia, 3750
Águeda, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicação
deste aviso.

26 de Dezembro de 2002. � A Administradora Delegada, Ana Isa-
bel Torrão Estima Breda Marques. 1000177270

Aviso

Contrato de prestação de serviços (avença)

Faz-se público que, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/
84, de 3 de Fevereiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/
85, de 29 de Julho, e em conformidade com o n.º 1 do artigo 31.º do
Decreto-Lei n.º 55/95, de 20 de Março, se encontra aberto concurso
para celebração de contrato de prestação de serviços (avença) com
dois administrativos(as).

O vencimento será o do escalão 1 da categoria de assistente admi-
nistrativo.

O contrato terá a duração de um ano, podendo ser tacitamente
prorrogado por iguais períodos, sem prejuízo da sua cessação nos ter-
mos legalmente definidos.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente do conselho de administração, acompanhado
de curriculum vitae resumido e certificado autêntico ou autenticado
comprovativo das habilitações literárias e profissionais, fotocópia do
bilhete de identidade, e do cartão de contribuinte.

O processo de candidatura deverá ser entregue no serviço de pes-
soal do Hospital Distrital de Águeda, sito na Rua da Misericórdia, 3750
Águeda, no prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicação
deste aviso.

26 de Dezembro de 2002. � A Administradora Delegada, Ana Isa-
bel Torrão Estima Breda Marques. 1000177271

TRIBUNAIS

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio
Processo n.º 752/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Carlos Manuel Ribeiro da Costa.
Requerido � Ferreira & Santiago, L.da, Caves do Pontio.

Dr. João Mendes Ferreira, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal de
Anadia:

Faz saber que são citados os credores da requerida � Ferreira &
Santiago, L.da, Caves do Pontão, domicílio, Fogueira, Apartado 18,

3780-523 Sangalhos, 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 ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 Novembro de 2002.

3 de Dezembro de 2002. � O Juízo de Direito, João Mendes Fer-
reira. � A Oficial de Justiça, Dina Correia. 3000082033

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio
Processo n.º 616/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerido � Henrique Matos do Vale, L.da e outro(s).

Dr.ª Paula Cardoso, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Espo-
sende:

Faz saber que por sentença de 16 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Henrique
Matos do Vale, L.da, identificação fiscal n.º 502097159, domicílio:
Rua Barão de Esposende, 29, 4740 Esposende, 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 disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Pedro Martins Silva,
endereço: Rua Santa Maria dos Anjos, Edifico Paraíso, entrada 3, 1.º
direito, 4740 Esposende.

17 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Paula Cardoso. �
A Oficial de Justiça, Lurdes Costa. 3000083722

5.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 488/2002.
Falência (requerida).
Requerente � António Arménio Magalhães Moreira da Silva.
Requerida � ZRF � Têxteis Lar Comércio, L.da

Dr. José Lino S. R. Galvão Alvoeiro, juiz de direito do 5.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que por sentença de 11 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida ZRF � Têx-
teis Lar Comércio, L.da, identificação fiscal n.º 504996169, com sede
em Rua Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova de Sande, 4800-921
Guimarães, tendo sido fixado em 15 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Joaquim Alberto de Freitas
Pereira, com domicilio em Avenida D. João IV, Ed. Vila Verde, bloco
1, 580, 1.º esquerdo, 4800 Guimarães.

12 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, José Lino S. R.
Galvão Alvoeiro. � O Oficial de Justiça, Adélio Jorge Silva.

3000083723

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 1091/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BETECNA, Betão Pronto S. A.
Requerido � José Pedro da Cruz dos Santos.

Dr.ª Anabela Silva, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Leiria:

Faz saber que são citados os credores do requerido José Pedro da
Cruz dos Santos, casado, nascido em 1 de Outubro de 1958, bilhete de
identidade n.º 4399599, domicílio, Avenida Marquês de Pombal, lote
7, 7.º direito, Leiria, 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
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créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 18 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Anabela Silva. �
A Oficial de Justiça, Ana Paula Pirraça. 3000083880

TRIBUNAL DA COMARCA DE MACEDO DE CAVALEIROS

Anúncio
Processo n.º 778/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing � SEL, S. A.
Requerido � João Batista da Costa e outro(s).

Dr. Doutor Filipe Martins Delgado, juiz de direito da secção única do
Tribunal da Comarca de Macedo de Cavaleiros:

Faz saber que são citados os credores do requerido João Baptista da
Costa, domicílio, edifício Cabine, Vale Pradinhos, 5340 Macedo de
Cavaleiros, requeridos, João Baptista da Costa e Zulmira da Purifica-
ção Frutuoso, domicílio, Edifício da Cabine, Vale Pradinhos, 5340
Macedo de Cavaleiros, 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 ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 19 de Novembro de 2001.

17 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � A Oficial de Justiça, Amélia Sequeira. 3000083871

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DE MÓS

Anúncio
Processo n.º 298/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola da Batalha, CRL e outro(s).
Requerido � IAGA � Industrial Agrícola, L.da

Dr. Carlos Alves, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Porto de Mós:

Faz saber que por sentença de 6 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida IAGA �
Industrial Agrícola, L.da, identificação fiscal n.º 500135770, domicí-
lio, Rebolaria, 2440 Batalha, 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 es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. António Emílio Pires, advo-
gado e gestor, com domicílio profissional na Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 19, 18.º, 1070-072 Lisboa.

10 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Carlos Alves. � A
Oficial de Justiça, Maria do Amparo. 3000084067

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 686/2002.
Falência (requerida).
Requerente � IMAG � Ind. Com. Componentes Electrónicos, L.da

e outro(s).
Requerido � COLCHOMAG � Indústria de Colchões e Móveis, L.da

e outro(s).

Dr.ª Luísa Adelaide Vale, juíza de direito do 1.º Juízo Cível da Co-
marca de Santo Tirso.

Faz saber que por sentença de 17 de Dezembro de 2002 de, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido,
COLCHOMAG � Indústria de Colchões e Móveis, L.da, domicílio, Rua
da Indústria, 3298, Lantemil, 4785-000 Trofa, tendo sido fixado em 30
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, 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.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José da Costa Araújo, endere-
ço, Rua de José António Peixoto Pereira Machado, 369, 1.º esquerdo,
4750 Barcelos.

18 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Luísa Adelaide
Vale. � O Oficial de Justiça, Luís Castelo Branco. 1000177320

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 709-8/1994.
Prestação de contas (liquidatário).
Requerida � Confecções Marilú, L.da

Autor � Dr. Armando Braga.

Dr.ª Germana Ferreira Lopes, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores da falida Confecções Marilú, L.da,
com sede no Lugar da Barca, notificados para no prazo de cinco dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas
pelo Liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Germana Fer-
reira Lopes. � A Oficial de Justiça, Maria Carolina Alves.

3000083672

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALENÇA

Anúncio
Processo n.º 760/2002.
Requerente � Sociedade Artística � Manuf. Quim. e Metálicas.

Faz-se público que correm termos pelo secção única deste Tribunal
Judicial de Valença, uns autos de autorização judicial para redução do
capital, com o n.º 760/2002, os quais deram entrada em tribunal é
foram distribuídos em 9 de Dezembro de 2002 em que é requerente
Sociedade Artística � Manuf. Quim. e Metálicas, identificação fiscal
n.º 500254230, domicílio, Rua das Antas, Valença, 4930 Valença,
matriculada na Conservatória do Registo Civil e Predial de Valença,
sob o n.º 24.

Faz-se ainda público nos termos do que dispõe o artigo 167.º do
Código das Sociedades Comerciais que, em assembleia geral da reque-
rente, realizada em 21 de Junho de 2002 e rectificada pela de 9 de
Setembro de 2002, foi deliberado por unanimidade que, ao capital social
no montante de 27 184,48 €, se proceda à redução do mesmo, para
libertação de excesso de capital, em 7403,40 €, ficando reduzido ao
montante de 19 781,08 €, ficando desde logo mandatado o presi-
dente do conselho de administração para proceder a todos os actos e
diligências necessárias ao indicado fim, nomeadamente para, sozinho,
outorgar a escritura pública de redução de capital social.

Ficam notificados quaisquer sócios ou credores dissidentes de que
dispõem do prazo de 30 dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República, para deduzirem oposição à redução, artigo 1487.º
do Código de Processo Civil.

20 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Alfredo Fernando
D. Bastos. � O Oficial de Justiça, Agostinho Sousa. 3000083626

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 179-M/1998.
Prestação de contas.
Massa Falida de Complexo Turístico da Momosa, L.da

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos autos acima identificados, correm éditos de 10
dias, contados da data de

publicação do anúncio, notificando os Massa Falida de Complexo
Turístico da Momosa, L.da, sede, Avenida do Lago, 4, Monte Estoril,
2675 Estoril, para no prazo de cinco dias, decorridos que seja os dos
éditos, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatá-
rio, artigo 223.º do CPEREF.

Passei o presente edital para ser afixado no local que a lei determina.

11 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000083752

Anúncio
Processo n.º 214/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � COSAL � Confecções Sado, L.da
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Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 16 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente COSAL �
Confecções Sado, L.da, com sede em Estrada Nacional n.º 252,
km 11,300, Carrascas, 2950-402 Palmela, 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, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

18 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000083866

Anúncio
Processo n.º 217/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Vasco & Serpa, L.da

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 16 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerente, Vasco &
Serpa, L.da, identificação fiscal n.º 503159956, sede, Avenida Gomes
Pereira, 44, rés-do-chão, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados 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.

18 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000083862

Anúncio
Processo n.º 388/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BETECNA � Betão Pronto, S. A.
Requerido � SO-PR, Sociedade de Construções e Promoção Imobi-

liária, L.da, com sede em Largo João Vaz, 7, 1.º direito, 1700-
-251 Lisboa.

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 SO-PR, Socie-
dade de Construções e Promoção Imobiliária, L.da, com sede em Lar-
go João Vaz, 7, 1.º direito, 1700-251 Lisboa, 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 opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência 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 9 de Dezembro de 2002.

18 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000083873

Anúncio
Processo n.º 176-F/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Falido � ENGERAL � Engenheiros Construtores, L.da

Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são os credores e o falido ENGERAL � Engenheiros
Construtores, L.da, notificados para no prazo de cinco dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

19 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000083964

Anúncio
Processo n.º 230-H/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Falido � SABRI � Confecções, L.da

Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são os credores e o falido SABRI � Confecções, L.da,
notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias

de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

20 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000083963

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 346/2002.
Falência (requerida).
Requerente � SETGÁS � Soc. de Prod. Dist. de Gás S. A.
Requerida � LAVASET � Expresso, Lavandaria Industrial, 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 é citada a requerida LAVASET � Expresso, Lavan-
daria Industrial, L.da, contribuinte n.º 503183512, com última sede
na Rua António José Baptista, Inst. Emp. Form. Profissional, Nace,
Apartado 276, São Sebastião 2900 Setúbal, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 30 dias de éditos, que começarão a contar-se da
segunda e última publicação do competente anúncio, para deduzir,
querendo, oposição ou propor qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham,
conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF, nos pre-
sentes autos que deram entrada na secretaria em 15 de Outubro de
2002.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial nos termos do disposto no ar-
tigo 235.º do CPC, e que os prazos referidos são contínuos, não se
suspendendo durante as férias judiciais e terminando o prazo em dia
que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para
o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da petição inicial se
encontram à disposição da citanda na secretaria do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa.

10 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000083765

Anúncio
Processo n.º 404/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Zollern & Comandita.
Requerida � PLS � Produção Mecânica Ligeira de Série, 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, PLS � Produ-
ção Mecânica Ligeira de Série, L.da,com sede no Complexo Industrial
de Vialonga Fracção C5, Granja, 2625-002 Vialonga.

Vialonga, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo 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 5 de Dezembro de 2002.

17 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000083702

Anúncio
Processo n.º 406/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerida � Vale da Carva � Actividades Turísticas e Hoteleiras,

L.da
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Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, Juiz de Direito do 2° Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida, Vale da Carva �
Actividades Turísticas e Hoteleiras, L.da, com sede em Gradil, Mafra,
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 Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
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 10 de Dezembro de 2002.

17 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000083696

Anúncio
Processo n.º 414/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � PETROGAL, S. A.
Requerida � ZARCO � Química Industrial, L.da

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida, ZARCO � Quí-
mica Industrial, L.da, com sede em Santo Estevão das Galés Quinta da
Alpendurada 2665-414 Malveira, para no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem os seus créditos ou proporem 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 18 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

1000177887

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 181-F/2000.
Prestação de contas (liquidatário)

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são os credores do falida Internacionalização, Ges-
tão, Recuperação, Estratégia e Desenvolvimento de Empresas, S. A.,
com sede em TAGUSPARK � Núcleo Central, 331, 2780 Oeiras,
notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

11 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000083965

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

Anúncio
Processo n.º 122/2001.
Falência (requerida).
Requerente � FRIGOGRUPA � Transportes, L.da

Requerido � Carlos Duarte Cardoso Ramada Ferreira 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 4 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido Carlos Duarte
Cardoso Ramada Ferreira, residente na Rua da Bela Vista, 181, Va-
longo, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente 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.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Ferreira Teixeira, com
escritório na Rua de Artur Loureiro, 38, rés-do-chão, 4000 Porto.

5 de Dezembro de 2002. � A Juiz de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000083675

Anúncio
Processo n.º 95/2002.
Falência (requerida).
Requerente � P. E. C.� Nord. Ind. Prod. Pecuários do Norte, S. A.

Requerido � António Fernando Monteiro.

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 4 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido, António
Fernando Monteiro, contribuinte n.º 157219321, residente na Ala-
meda Ronaldo Cabral, 63-A, 4450 Matosinhos, 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 disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José da Costa Oliveira, ende-
reço Rua de Fernando Namora, 53, Vermoim, 4470 Maia.

5 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000083591

Anúncio
Processo n.º 269/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing Sel, S. A.
Requerido � Marcelo Moreira Dias 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 são citados os credores do Marcelo Moreira Dias e
Olinda Maria de Castro Leite, residentes na Rua A, 128, Urbanização
Bouca Grande 4470-419 Vila Nova da Telha, 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, 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 Novembro de 2002.

5 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000083879

Anúncio
Processo n.º 284/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Companhia Geral do C. Predial Português, S. A.
Requerido � Gabriel António Nogueira de Matos H. Baleia.

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 6 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido, Gabriel
António Nogueira de Matos H. Baleia, estado civil, desconhecido,
identificação fiscal n.º 198343450, domicílio, Rua Tomás Ribeiro,
156, 4.º direito, 4450 Matosinhos, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, 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.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Rodrigues de Jesus, ende-
reço, Rua da Trinitária, hab. 37, 4000 Porto.

12 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

3000083629

Anúncio
Processo n.º 274/2002.
Falência (requerida).
Requerente � GALÉCIA � Produtos Para Indústria Construção S. A.
Requerido � ECOMAT � Mat. Construção e Obras Públicas S. A.

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 são citados os credores da requerida ECOMAT �
Materiais de Construção e Obras Públicas, S. A., identificação fiscal
n.º 502393076, com sede na Rua Particular Diamantina, 147, 4350-
-258 Porto, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
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vendo 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 6 de Dezembro de 2002.

16 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

3000083688

Anúncio
Processo n.º 132/2002.
Falência (requerida).
Requerente � José de Jesus.
Requerido � Joaquim Jesus Pereira e mulher Isabel Pereira, residen-

tes na Travessa Quinta Esteves, 65, Valadares, Vila Nova de Gaia.

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 são citados os credores dos requeridos 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, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Junho de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000083695

Anúncio
Processo n.º 278/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Hugo Filipe Pinto de Sã.
Requerido � Hernani do Rosário da Silva Rodrigues de Oliveira, resi-

dente em Rua do Pinheiro, 468, rés-do-chão, Oliveira do Douro,
Vila Nova de Gaia

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 são citados os credores do requerido para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 10 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000083698

Anúncio
Processo n.º 280/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Tintas Potro, Soc. Quimico-Técnica, L.da

Requerido � GESTMAT � Materiais Técnicos de Construção, L.da

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 são citados os credores da requerido, GESTMAT �
Materiais Técnicos de Construção, L.da, com sede em Avenida Lidador
Maia, 459 Arm. 12, Águas Santas, Maia, 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 ou proporem 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 12 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000083616

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

Anúncio
Processo n.º 269/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Conceição, Adelaide e António Santos � Têxteis, L.da

São citados os credores da requerente, Conceição, Adelaide e An-
tónio Santos � Têxteis, L.da, identificação fiscal n.º 504882937, com

sede na: Rua da Constituição, 131-135, 4200-197 Porto, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer 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 27 de Novembro de 2002.

4 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � O Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000083664

Anúncio
Processo n.º 49/2002.
Falência (requerida).
Requerente � EXPRIM � Exec. Projectos de Interiores, L.da

Requerido � João Moreira da Silva.

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 4 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido, João Mo-
reira da Silva, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, 425, 3.º,
4050 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Paulo Manuel Carvalho da
Silva, com endereço na Quinta do Sardoal, Vereda 1, 66, 4400 Vila
Nova de Gaia

6 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000083585

Anúncio
Processo n.º 57/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � APA � Automação, Projectos e Aplicações, L.da

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 7 de Outubro de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida, APA �
Automação, Projectos e Aplicações, L.da, identificação fiscal
n.º 501371419, com sede na Rua do Breiner, 65, 1.º esquerdo, 4050
Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente 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.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Ferreira Teixeira, com
endereço na Rua Artur Loureiro, 38, rés-do-chão, 4100-093 Porto.

10 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � O Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000083680

Anúncio
Processo n.º 279/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Nuova F. E. B., SRL
Requerida � CHAVO � Industrias de Latão, S. A.

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida, CHAVO � In-
dústrias de Latão, S. A., identificação fiscal n.º 503147460, com sede
na Rua Conde Alto Mearim, 1133, 4.º, sala 45, 4450-036 Matosi-
nhos, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário
da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem 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 4 de Dezembro de 2002.

13 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � O Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000083943
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Anúncio
Processo n.º 283/2002.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � EUROLLOYD � Navegação e Trânsitos L.da

Credor � FRIGO SINES � Transportes de Mercadoria, L.da e
outro(s).

São citados os credores de EUROLLOYD � Navegação e Trânsi-
tos L.da, com sede na Avenida D. Afonso Henriques, 872, 2.º S/26,
Matosinhos, 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 crédi-
tos 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 6 de Dezembro de 2002.

18 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000083713

Anúncio
Processo n.º 151/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Vítor & Souto, L.da

Credor � ISAR RAKOLL e outro(s).

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 7 de Outubro de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerente, Vítor & Souto
L.da, identificação fiscal n.º 501853170, com sede na Rua Costa Ca-
bral, 1695, 4200-227 Porto, tendo sido fixado em 10 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1 alínea e) do CPEREF

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Rodrigues de Jesus, ende-
reço, Rua da Trinitária, hab. 37, 4000 Porto, em substituição do Dr.
José Álvaro Gomes da Silva.

20 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000083632

AUTARQUIAS

CAMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso

Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça, torna público que:

Por seu despacho datado de 5 de Dezembro de 2002, nomeou no
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, Alfredo José Monteiro da
Costa, para o lugar de auxiliar técnico de museograrfia, após aprova-
ção em concurso externo de ingresso.

O prazo para tomada de posse é de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

6 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 1000177893

CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.º 73/2002
Nos termos do disposto no artigo 80.º, conjugado com o artigo 81.º,

n.º 3, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, avisam-se todos
os interessados que, por meu despacho datado de hoje, foi aditada a
seguinte posição à lista de preços unitários incluída nas peças paten-
teadas no concurso público para «execução das infra-estruturas eléc-
tricas e telefónicas do Parque Industrial de Angra do Heroísmo»:

Posição 0 � montagem, construção, desmontagem e demolição do
estaleiro, 1 un.

12 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000177257

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso

Concurso externo para admissão de sete estagiários para
ingresso na carreira de assistente de acção educativa

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 15 de
Novembro de 2002 da presidente da câmara, foram nomeadas as
candidatas classificadas em estágio, Liseta Cláudia Carvalho Ribeiro,
Carla Patrícia Pereira, Helena Cristina Nogueira Carvalho Monteiro,
Lúcia Fátima Pinheiro da Costa, Maria Helena Romão da Rocha, Maria
Cristina Gonçalves Pinheiro dos Santos e Silva Pinto e Maria Cris-
tina Oliveira Moura, as quais deverão tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias após a publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas).

20 de Novembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 3000083669

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Concurso interno geral para provimento do cargo de di-
rector de projecto municipal do Parque Verde Urbano
de Barcelos.

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
11 de Outubro de 2002, proferido ao abrigo da competência confe-
rida pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, e na sequência do concurso aberto em 24 de Julho de
2002 (Diário da República, n.º 169, 3.ª série), cuja lista de classifi-
cação final foi homologada em 7 de Outubro de 2002, foi nomeado,
nos termos do disposto nos artigos 16.º e 18.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, conjugados com a alínea d), n.º 1, do artigo 2.º, do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, por urgente conveniência de
serviço, em regime de comissão de serviço, por tempo indeterminado,
com efeitos à data do despacho acima mencionado, o Arq. Agostinho
José Carvalho Pizarro da Silveira Bravo, para desempenhar as fun-
ções de Director de Projecto Municipal do Parque Verde Urbano de
Barcelos (equiparado a director de departamento) .

6 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000083720

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso
Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de

Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho e,
por referência ao artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, torna-se público que na Câmara Municipal do Barreiro foi
requerido no âmbito do processo LT/39, nos termos abaixo indica-
dos, o licenciamento de uma operação de loteamento, em nome de
«METALCIME � Sociedade de Construções Urbanas, S. A. para o
prédio sito na Quinta de São João Sul, Freguesia de Palhais, UOPG
90, 114 e 167 descrito na Conservatória do Registo Predial do Bar-
reiro sob o n.º 3796 e inscrito na matriz predial respectiva sob o
artigo 4.º, secção J e artigos urbanos 51.º e 52.º:

Área do prédio a lotear, 43 709,95 m2;
Área loteavel, 8810,50 m2;
Área de implantação, 8014,50 m2;
Volume de construção, 63109,50 m3;
Área total de construção, 21 036,50 m2;
Número de lotes, 24;
Número de pisos Máximo, 3;
Número de fogos total, 155;
Número de lotes destinados a habitação colectiva, 13;
Número de lotes destinados à constituição de moradias unifami-

liares, 11;
Área a manter na posse do proprietário, 8092,90 m2;
Área de cedência para o domínio público municipal, 26 807,15 m2

destinada a zonas verdes e equipamento, armamentos, parque-
amentos, passeios para peões, e áreas sobrantes das constru-
ções.

O projecto de loteamento cumpre o disposto no PDM do Barreiro
e houve lugar a consulta do IPPAR no âmbito da área de protecção
ao pórtico da igreja de Palhais.
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Nos termos dos supra citados preceitos legais, o projecto apresen-
tado está sujeito a discussão pública pelo prazo de 15 dias, decorridos
que sejam oito sobre a data da publicação do presente aviso; no Diá-
rio da República; podendo ser consultado, juntamente com a infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, na divisão de ges-
tão urbana da Câmara Municipal do Barreiro, no horário normal de
expediente, a saber: das 9 horas e 15 minutos às 12 horas e das 14
horas e 15 minutos às 15 horas e 45 minutos, aí podendo ser também
apresentadas, por escrito, reclamações, observações ou sugestões.

O Vereador do Pelouro, Luís Pedro Cerqueira. 3000079828

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho,
datado de 23 de Dezembro de 2002, nomeei para os lugares de auxi-
liar dos serviços gerais, as candidatas aprovadas no concurso externo
de ingresso, Ana Maria Gonçalves de Sousa e Maria Fernanda dos
Santos Magalhães Vaz.

A acta do júri contendo a lista classificativa, foi homologada por
meu despacho datado de 23 de Dezembro de 2002.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação 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 l, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto).

26 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000177896

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Edital

Discussão pública

Dr. Paulo Ramalheira Teixeira, presidente da câmara Municipal de
Castelo de Paiva:

Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º e artigo 22.º do
Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de aber-
tura da discussão pública da alteração ao alvará n.º 5/97 do loteamento
sito no lugar da Quinta do Casal, freguesia de Bairros, e a que respeita
o processo n.º 192/92, em nome de Foz do Paiva, Aldeamento Turís-
tico L.da, terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á no 9.º dia posterior
ao da publicação deste edital no Diário da República.

A alteração ao loteamento requerida por José Fernando Costa da
Silva, consiste na alteração ao nível de cércea do lote n.º 22, que será
de cave, rés do chão e andar, tendo merecido pareceres favoráveis da
Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habitação desta Câmara.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração de-
verão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, devidamente
identificado o seu subscritor, e entregue pessoalmente, ou remetido
através de correio, na Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habita-
ção, sita no Largo do Conde, Sobrado, 4550 102 Castelo de Paiva,
podendo o respectivo processo ser consultado na mesma Divisão,
todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 1000177904

Edital

Discussão pública

Dr. Paulo Ramalheira Teixeira, presidente da Câmara Municipal de
Castelo de Paiva:

Torna público, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, e do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, que o período de abertura da discussão
pública para posterior aprovação do pedido de licenciamento de ope-
ração de loteamento sito no lugar da Carangosa, freguesia de Sardoura,
e a que respeita o Processo n.º 01/2002, em nome de Ana Joaquina

Pereira, terá a duração de 15 dias e iniciar-se-á no 9°. dia posterior
ao da publicação deste edital no Diário da República.

A operação de loteamento consiste na constituição de três lotes
destinados a moradias unifamiliares de rés do chão e andar, tendo
merecido parecer favorável da Divisão de Planeamento, Urbanismo e
Habitação desta Câmara.

As reclamações, observações ou sugestões à referida alteração de-
verão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, devidamente
identificado o seu subscritor, e entregue pessoalmente, ou remetido
através de correio, na Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habita-
ção, sita no Largo do Conde, Sobrado, 4550-102 Castelo de Paiva,
podendo o respectivo processo ser consultado na mesma Divisão,
todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira. 1000177903

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 109/02
Concurso externo de ingresso p ara provimento de um

lugar de auxiliar administrativo do grupo de pessoal
auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 19 de
Julho do corrente ano, do Vice-Presidente da Câmara e na sequência
do concurso em epígrafe, foi nomeado provisoriamente, por um ano,
para ocupar um lugar de Auxiliar Administrativo, escalão 1, índice
123, nos termos dos n.os l e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro � João Miguel Cabral Inácio.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso na 3.ª
série do Diário da República.

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António José
Marques Caetano. 1000177892

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso
Concurso externo para provimento de um lugar

de técnico superior, estagiário (relações públicas)

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
19 do corrente mês, e em cumprimento do disposto pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 23-8/99, de 25 de Junho, foi nomeado Maria José da
Mota Santos, para provimento de um lugar de técnico superior esta-
giário (relações públicas) , lugar aberto por concurso publicado no
Diário da República n.º 160, de 13 de Julho de 2002, o qual deverá
tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, de acordo com o disposto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000177855

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Cinfães, de 16 de Dezembro de 2002,
face ao resultado do concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de auxiliar de serviços gerais, aberto por avio publica-
do na 3.ª série do Diário da República n.º 191, de 20 de Agosto de
2002, cuja acta de classificação final foi homologada em 22 de No-
vembro de 2002, foram nomeados provisoriamente, ao abrigo do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427, de 7 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Julho, apli-
cável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, os candidatos classificados no referido concurso em
primeiro e segundo lugares, Corina Lopes de Vasconcelos e Rosa Maria
Caldeira Mouta, nos lugares de auxiliar de serviços gerais.
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Os candidatos deverão tomar posse dos cargos no prazo de 20 dias
a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel Pereira Pinto. 1000177277

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Aviso n.º 50/SRH/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de operário, jardineiro (grupo de pessoal operá-
rio), da carreira de operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 12 de Janeiro de 2002, se procedeu à nomeação de Bruno
Joaquim Guerra Grilo e Humberto João Guerra Carvalho; para as va-
gas existentes de Operário Jardineiro (grupo de pessoal operário), da
carreira de operário qualificado, do quadro privativo da Câmara Muni-
cipal de Elvas, a que corresponde o índice 137, escalão 1 (425,15 €),
como candidatos aprovados nos dois primeiros lugares, no concurso
em título.

A nomeação é provisória durante o período probatório de 1 ano e
converte-se automaticamente em definitiva, independentemente de
quaisquer formalidades, no seu termo, processada ao abrigo dos ar-
tigo 4.º, 6.º n.º 1 e n.º 2 e artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, aplicado á administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro; bem como nos termos do artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

O início de funções, para todos os efeitos legais terá lugar após a
assinatura do termo de posse que deverá ocorrer no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do acto de nomeação, nos termos do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado á
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

Não está sujeito ao 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

13 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Antó-
nio Rondão Almeida. 1000177266

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se toma público que, por despacho do pre-
sidente da câmara proferido em 18 de Dezembro de 2002, foi no-
meado para provimento provisório, em lugar vago do quadro de pes-
soal deste Município, como condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, na sequência do concurso aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série n.º 68, de 21 de Março de 2002, o
candidato classificado em 3.º lugar Nuno Rodrigo Pereira Gonçalves.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a tomar, posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do TC)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000177295

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se toma público que, por despacho do pre-
sidente da câmara proferido em 18 de Dezembro de 2002, foram
nomeados em comissão de serviço, em lugares vagos do quadro de
pessoal deste município, como condutores de máquinas pesadas e
veículos especiais, na sequência do concurso aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série n.º 68, de 21 de Março de 2002,
os seguintes candidatos classificados em 1.º, 2.º, 4.º e 5.º lugares:

Vítor Manuel Neves Barra;
João Luís Mendes Gonçalves;
Horácio da Cunha Trincão Nazaré Duarte; e
Fernando Miguel Domingos Pereira.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do TC)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000177296

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se toma público que, por despacho do pre-
sidente da câmara proferido em 18 de Dezembro de 2002, foram
nomeados para provimento provisório, em lugares vagos do quadro
de pessoal deste município, como tractorista, na sequência do con-
curso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série
n.º 68, de 21 de Março de 2002, os seguintes candidatos classificados
em 1.º, 2.º lugares:

Vítor Manuel dos Santos Caetano; e
João Alexandre Lopes Martins.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do TC)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000177288

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-
dente da Câmara proferido em 18 de Dezembro de 2002, foi nomeado
para provimento provisório, em lugar vago do quadro de pessoal des-
te município, como leitor cobrador de consumos, na sequência do
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 68, de 21 de Março de 2002, o candidato classificado em 1.º lugar
Filipe da Silva Ramos.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a tomar posse 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.)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000177285

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, pelo meu despacho n.º 68/
2002, datado de 18 de Dezembro, proferido no âmbito das compe-
tências detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, nomeei em comissão de serviço extraor-
dinária, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicado à administração local, por força do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Outubro, na categoria de estagiá-
ria � carreira técnico superior (técnico superior de gestão autárqui-
ca), a funcionária Maria Assucena Lopes Marinho, ficando posicio-
nada no escalão 1, índice 310 da categoria.

A comissão de serviço extraordinária tem a duração de um ano,
período durante o qual haverá lugar ao exercício efectivo das funções
correspondentes à nova carreira, conforme decorre do n.º 2 do ar-
tigo 6.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º ambos do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 19 de Novembro, conjugados com o artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

Findo o período probatório, a funcionária será avaliada com vista
à decisão em matéria de reclassificação profissional e provimento no
lugar vago da categoria de técnico superior de 2.ª classe � gestão
autárquica, conforme previsto no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem a refe-
rida funcionária 20 dias, a contar da data da presente publicação, para
tomar posse do referido cargo. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas.)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000083717
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Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, através do meu despa-
cho n.º 70/2002, de 19 de Dezembro de 2002, proferido no âmbito
das competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99], e na sequência da conclusão
do estágio efectuado no âmbito do concurso externo de ingresso, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 138, de 17
de Junho de 2001, para provimento de um lugar de fiscal municipal
de 2.ª classe � carreira de fiscal municipal, nomeei, nomeação em
comissão de serviço (pelo período de seis meses, convertendo-se em
nomeação definitiva, no termo do período probatório), nos termos
do n.º 4 do artigo 6.º, alínea c) dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do Decre-
to-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, o funcioná-
rio desta autarquia � Patrício José Antunes Freitas, na categoria de
fiscal municipal de 2.ª classe � carreira de fiscal municipal, sendo
integrado no escalão 1, índice 192, da categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem o refe-
rido funcionário 20 dias, a contar da data da presente publicação, para
tomar posse do referido cargo. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000083714

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 353/2002

Torna-se público que foi autorizada a transferência do funcionário,
Luís Miguel Neto Pires, técnico superior de 2.ª classe, educação física
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Albufeira, actualmente
requisitado para esta autarquia, para um lugar da mesma categoria,
pertencente ao quadro de pessoal desta Câmara, nos termos do dis-
posto 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 Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publicação do
presente aviso.

11 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro. 1000177885

Aviso n.º 354/2002

Torna-se público que foi autorizada a transferência do funcionário,
Joaquim Guilherme Guerreiro Nunes, engenheiro técnico de 1.ª clas-
se, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada, para
um lugar da mesma categoria, pertencente ao quadro de pessoal desta
Câmara, 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, com efeitos a partir de
2 de Janeiro de 2003.

11 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro. 1000177884

Aviso n.º 357/2002

Torna-se público que, em conformidade com o meu despacho da-
tado de 28 de Outubro de 2002, foi alterada a composição do júri do
concurso externo de ingresso para 22 lugares de assistente adminis-
trativo, pertencente ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Faro, aberto através do aviso n.º 543/2001, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2002, nos termos do
n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para a
seguinte:

Presidente do júri � vereador Paulo Jorge Neves dos Santos.
Vogais efectivos:

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director do Depar-
tamento de Administração Geral.

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, técnica
superior de 2.ª classe (jurista).

Vogais suplentes:

Maria Helena Trinta da Cruz Freitas, chefe de cadastro e
vencimentos.

Dr.ª Célia Marina Santos Dias, técnica superior de 2.ª clas-
se, carreira de organização e gestão.

11 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro. 1000177319

Aviso n.º 359/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 9 de
Dezembro de 2002 do presidente da Câmara Municipal de Faro, e nos
termos do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para
chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente a Dr.ª Sílvia Dora
Florêncio Barros Pereira.

16 de Dezembro de 2002. � A Vice-Presidente da Câmara, He-
lena Louro. 1000177897

Aviso n.º 360/2002

Torna-se público que foi autorizada a transferência do funcionário,
José António Faleiro Martins, técnico profissional especialista prin-
cipal, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de S. Brás de Alpor-
tel, para um lugar da mesma categoria, pertencente ao quadro de
pessoal desta Câmara, 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, com efei-
tos a partir de 2 de Janeiro de 2003.

17 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro. 1000177317

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico de 2.ª classe, estagiário (área de conta-
bilidade e administração.

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 297, de 24 de Dezembro,
não foi publicado o anexo I a que faz referência o n.º 8.2 do aviso de
abertura do concurso, o que se faz de seguida:

ANEXO I

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo:

(Nome) �, (estado civil) �, profissão �, portador do bilhete de
identidade n.º �, emitido em �/�/� pelo � (indicar serviço emis-
sor), com validade até �/�/�, com NIF (número de identificação
fiscal) n.º �, residente em � (indicar rua, número de polícia, andar,
localidade e código postal), com o telefone n.º �, vem requer a V.
Ex.ª se digne admiti-lo(a) ao concurso externo de ingresso para pro-
vimento de um lugar de técnico de contabilidade e administração de
2.ª classe (estagiário), do grupo de pessoal técnico, a que se refere o
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º �, de �/�/�,
declarando por sua honra, em relação às alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade �;
b) Ter � de idade;
d) Ter cumprido � (referir a situação relativa a cada caso:

deveres militares 1, serviço militar ou serviço cívico, obriga-
tórios) 2, ou não estar abrangida pela obrigatoriedade do
cumprimento dos deveres militares (tratando-se de concor-
rente do sexo feminino);

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata3;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.
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Pede deferimento.

� (localidade), aos � de � de 200 � .

Anexa os seguintes documentos:

1) �
2) �
3) �
4) �

Notas:
1 Quando se trate de recenseado (nos termos da Lei militar).
2 Consoante e quando seja o caso.
3 Quando seja o caso.

27 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 1000177290

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 525/2002

Torna-se público que por meu despacho, datado de 12 de Dezem-
bro, foi concedida licença sem vencimento por um ano ao funcioná-
rio Gil Maurício Gonçalves Rodrigues, condutor de máquinas pesadas
e veículos especiais, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2002.

13 de Dezembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Rodrigues Olim Marote. 1000177259

Aviso n.º 526/2002

1 � Torna-se público que se encontram abertos, pelo prazo de 10
dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data de publicação do
presente aviso no Diário da República, os seguintes concursos para
provimento de cargos dirigentes da Câmara Municipal do Funchal:

Concurso interno geral para provimento de um lugar de director
do Gabinete de Informática (cargo equiparado a director de
departamento), Ref.ª IGD 8/2002;

Concurso interno geral para provimento de um lugar de chefe de
Divisão de Promoção Habitacional, do Departamento de Ha-
bitação, Ref.ª IGD 9/2002.

2 � Os concursos são válidos para o preenchimento dos cargos
para os quais são abertos e têm o prazo de validade de seis meses,
contado da data da publicitação da lista de classificação final.

3 � Legislação aplicável aos presentes concursos � Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

4 � O conteúdo funcional dos lugares a prover é o constante do
Regulamento da Organização e Competências dos Serviços da Câma-
ra Municipal do Funchal, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 232, de 8 de Outubro de 1998, conjugado com a descrição
constante do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

5 � O local de trabalho situa-se na área do município do Funchal.
6 � Remunerações, condições de trabalho e regalias sociais � re-

muneração base correspondente a 70% do índice 100 da escala sala-
rial dos cargos dirigentes, sendo no corrente ano de € 2362,96. As
condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vi-
gentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

7 � Métodos de selecção a utilizar � avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção. A classificação final será a que resultar
da média aritmética simples dos resultados obtidos nos dois métodos
de selecção referidos, valorados segundo uma escala de 0 a 20 valo-
res.

7.1 � Na avaliação curricular serão ponderados os seguintes fac-
tores:

Habilitações académicas, experiência profissional geral, expe-
riência profissional específica e formação profissional.

7.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo.
Na entrevista serão ponderados os seguintes factores:

Sentido crítico, motivação, expressão e fluência verbais e quali-
dade da experiência profissional.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas de reuniões dos júris dos respectivos concursos, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8 � Podem candidatar-se os funcionários que satisfaçam os requi-
sitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, e os requisitos especiais constantes do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

9 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento, di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamente
com os documentos que as devam instruir, no Departamento de Re-
cursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do Município, 9004-
-512 Funchal, pessoalmente, ou através de carta registada com aviso
de recepção dentro do prazo de abertura do concurso.

10 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número,
data e arquivo de identificação do bilhete de identificação);
residência; estado civil; referência ao concurso e data da pu-
blicação do aviso; situação profissional, com indicação da car-
reira e categoria e serviço a que pertence.

11 � Outros documentos que deverão instruir o processo de can-
didatura:

a) Currículo profissional detalhado, podendo referir todas as
circunstâncias que os candidatos reputem susceptíveis de in-
fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência, devendo todos os elementos ser
acompanhados dos respectivos documentos comprovativos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98;

c) Documentos comprovativos da titularidade dos requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento do lugar a
preencher;

d) Certificado de habilitações literárias.

12 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 11, desde que os candidatos declarem no requerimento,
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos.

Os funcionários pertencentes a esta Câmara estão dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que cons-
tem do respectivo processo individual e desse facto façam menção
no requerimento.

13 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas
classificativas serão afixadas no Departamento de Recursos Humanos
desta Câmara Municipal.

14 � Constituição dos júris (de acordo com o sorteio realizado pela
Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para
Cargos Dirigentes � actas de 8 de Novembro e 6 de Dezembro de
2002):

14.1 � Concursos para director do Gabinete de Informática:

Presidente � Duarte Nuno da Silva Gomes, vereador.
Vogais efectivos � Armando Alberto Bettencourt Simões Ri-

beiro, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, Filomena de Fátima Marcos Pita Fernandes, directora de
departamento.

Vogais suplentes � Duarte Jorge Jervis Fernandes, e Rui Ema-
nuel de Sousa Abreu, directores de departamento.

14.2 � Concurso para chefe da Divisão de Promoção Habitacio-
nal:

Presidente � Rui Rodrigues Olim Marote, vereador.
Vogais efectivos � João Miguel de Freitas Baptista, director de

departamento, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, José Leonardo Abreu Perneta, chefe de divi-
são.

Vogais suplentes � Armando Alberto Bettencourt Simões Ribeiro,
e Hugo Teodoro Brazão Reis, directores de departamento.

13 de Dezembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Rodrigues Olim Marote. 1000177260

Aviso n.º 527/2002
1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-

cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que se encontram abertos, pelo prazo de 10
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dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data de publicação do
presente aviso no Diário da República, os seguintes concursos inter-
nos de acesso gerais para provimento de lugares do grupo de pessoal
técnico superior e técnico, do quadro da Câmara Municipal do Fun-
chal:

Ref.ª IAG 39/2002 � um lugar de arquitecto assessor;
Ref.ª IAG 40/2002 � um lugar de técnico superior assessor (área

de antropologia);
Ref.ª IAG 41/2002 � um lugar de técnico superior assessor (área

de economia, finanças e gestão);
Ref.ª IAG 42/2002 � dois lugares de técnico superior assessor

(jurista;
Ref.ª IAG 43/2002 � um lugar de técnico superior assessor (área

de relações públicas);
Ref.ª IAG 44/2002 � um lugar de técnico superior assessor;
Ref.ª IAG 45/2002 � um lugar de técnico superior principal (área

de serviço social);
Ref.ª IAG 46/2002 � um lugar de engenheiro agrónomo de 1.ª

classe;
Ref.ª IAG 47/2002 � um lugar de técnico superior de 1.ª classe

(área de educação física e desporto);
Ref.ª IAG 48/2002 � um lugar de engenheiro técnico agrário de

1.ª classe.

2 � Os concurso são válidos apenas para o preenchimento dos
lugares postos a concurso.

3 � O local de trabalho situa-se na área do município do Funchal.
4 � Requisitos de admissão � podem concorrer os indivíduos que

satisfaçam os requisitos gerais constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, e os requisitos especiais legalmente exigidos
para o provimento dos lugares a preencher.

5 � Métodos de selecção:
5.1 � Concursos referências IAG 39 a 44/2002 � o método de

selecção consistirá na apreciação e discussão do currículo profissional
do candidato, mediante provas públicas (que não deverão exceder os
60 minutos), em que serão avaliados os seguintes parâmetros:

Qualidade da experiência profissional, sentido crítico, capacida-
de de resolução de problemas, capacidade de iniciativa e for-
mação profissional. O ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores.

5.2 � Concursos referências IAG 45 a 48/2002 � avaliação cur-
ricular, onde serão ponderados os factores previstos nos n.os 2 e 3 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

5.2.1 � A classificação final resultará da fórmula:

(CS + HL + EP + FP)
����������

4

em que:

CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional; e
FP = formação profissional.

5.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da prova pública, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam das actas de
reuniões do júri do concurso respectivo, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

6 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento, di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, entregue, con-
juntamente com os documentos que as devam instruir, no Departa-
mento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do
Município, 9004-512 Funchal, pessoalmente, ou através de carta re-
gistada com aviso de recepção dentro do prazo de abertura do con-
curso.

7 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número,
data e arquivo de identificação do bilhete de identidade), resi-
dência, estado civil, referência ao concurso e data da publica-
ção do aviso; situação profissional, com indicação da catego-
ria, escalão, serviço a que pertence, natureza do vínculo e
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

8 � Outros documentos que deverão instruir o processo de candi-
datura:

a) Currículo profissional detalhado, podendo referir todas as
circunstâncias que os candidatos reputem susceptíveis de in-

fluírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência, devendo todos os elementos ser
acompanhados dos respectivos documentos comprovativos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98;

c) Documentos comprovativos da titularidade dos requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento dos lugares
a preencher;

d) Certificado de habilitações literárias.

9 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea b) do n.º 8, desde que os candidatos declarem no requerimento,
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos.

Os funcionários pertencentes a esta Câmara estão dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que cons-
tem do respectivo processo individual e desse facto façam menção
no requerimento.

10 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas
classificativas serão afixadas no Departamento de Recursos Humanos
desta Câmara Municipal.

11 � Composição dos júris destes concursos:
11.1 � Arquitecto assessor:

Presidente � Hugo Teodoro Brazão Reis, director de departa-
mento.

Vogais efectivos � Luís Manuel Jallay Febrer, chefe de divisão,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e
Maria Alexandra Gonçalves Gouveia, chefe de divisão.

Vogais suplentes � João Trindade Pereira Neto, e Filomena de
Fátima Marcos Pita Fernandes, directores de departamento.

11.2 � Técnico superior assessor (área de antropologia), técnico
superior assessor (área de economia, finanças e gestão, técnico supe-
rior assessor (jurista), técnico superior assessor (área de relações pú-
blicas), técnico superior assessor, técnico superior principal (área de
serviço social) e técnico superior de 1.ª classe (área de educação físi-
ca e desporto):

Presidente � Rui Rodrigues Olim Marote, vereador.
Vogais efectivos � João Trindade Pereira Neto, director de de-

partamento, que substituirá o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos, e Filomena de Fátima Marcos Pita Fernandes,
directora de departamento.

Vogais suplentes � Rui Emanuel de Sousa Abreu, director de
departamento, e António Pereira Neto, chefe de divisão.

11.3 � Engenheiro agrónomo de 1.ª classe e engenheiro técnico
agrário de 1.ª classe:

Presidente � Henrique Miguel de Figueiredo da Costa Neves,
vereador.

Vogais efectivos � Manuel José da Conceição Biscoito, director
de departamento, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Rui Ricardo Pereira Araújo Correia, chefe de
divisão.

Vogais suplentes � Ana Virgínia Arrôbe Valente da Silva, direc-
tora de departamento, Maria Margarida Rodrigues Pitta Groz
Dias, chefe de divisão.

13 de Dezembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Rodrigues Olim Marote. 1000177261

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que por deliberação toma-
da em reunião ordinária, desta Câmara Municipal realizado em 5 de
Dezembro de 2002, foi aplicada a pena de demissão à técnica profis-
sional de 2.ª classe, Carla Maria dos Santos Ferreira Amaral.

Mais se torna público que nos termos do n.º 4 do artigo 72.º do
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, poderá no prazo de 60 dias
após a publicação do presente aviso, impugnar a deliberação ou rea-
brir o processo.

6 de Dezembro de 2002. � O Presidente em exercício, Carlos
Manuel Faia São Martinho Gomes. 1000177881



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 12 � 15 de Janeiro de 2003 927

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do pre-
sidente da Câmara, datado de 5 de Dezembro de 2002, no uso de
competências para o efeito ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificada, Maria do Carmo
Pereira Marques Martins, técnico profissional de turismo principal,
escalão 2, índice 240, para a categoria de técnica de 2.ª classe, esca-
lão 1, índice 285, por reunir os requisitos constantes da alínea d) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000.

A reclassificada tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso.

5 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000083619

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 581/2002

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se en-
contra aberto um período de discussão pública, nos termos do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a duração de 15
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série, respeitante ao projecto para alte-
ração ao loteamento sito em Senhora da Glória, freguesia de S. Sebas-
tião, em Lagos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 9/94, cujo re-
querente é Rodrigues & Vermelho, L.da, com sede na Urbanização
Lapinha, lote 14, loja A, em Lagos.

Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente para con-
sulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de
Loteamentos Urbanos desta Câmara Municipal (edifício Trindade,
Rossio da Trindade), convidando-se todos os interessados para, no
decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as recla-
mações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.

16 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000177278

Aviso n.º 584/2002

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se en-
contra aberto um período de discussão pública, nos termos do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a duração de 15
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série, respeitante ao projecto para alte-
ração ao loteamento sito em Rossio de S. João, freguesia de S. Sebas-
tião, em Lagos, titulado pelos alvarás de loteamento n.os 14/94 e 3/
96, cujo requerente é Lidl & Companhia, com sede na Rua de Pé de
Mouro, Linhó, Sintra.

Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente para con-
sulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de
Loteamentos Urbanos desta Câmara Municipal (edifício Trindade,
Rossio da Trindade), convidando-se todos os interessados para, no
decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as recla-
mações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000177311

Aviso n.º 585/2002

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se en-
contra aberto um período de discussão pública, nos termos do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a duração de 15
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série, respeitante ao projecto para lo-
teamento do terreno sito em Sítio da Torralta, freguesia de Santa

Maria, em Lagos, cujo requerente é Leopoldina Amélia Castel-Branco,
residente em Lagos.

Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente para con-
sulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de
Loteamentos Urbanos desta Câmara Municipal (edifício Trindade,
Rossio da Trindade), convidando-se todos os interessados para, no
decorrer do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as recla-
mações, observações ou sugestões que acharem por convenientes.

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000177312

Edital n.º 595/2002

Tarifário de água, saneamento e resíduos sólidos
(actualização)

Júlio José Monteiro Barroso, presidente da Câmara Municipal de Lagos:

Faz público que a Câmara Municipal de Lagos em sua reunião or-
dinária realizada em 18 de Dezembro de 2002, aprovou a actualiza-
ção do Tarifário de Água, Saneamento (tarifa de utilização) e Resídu-
os Sólidos, que a seguir se indica, no uso da competência que lhe confere
a alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como o artigo 20.º da Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto, que entrará em vigor no dia 1 de Janeiro de 2003,
sendo a facturação do referido mês calculada com base no novo tari-
fário e cobrado no mês de Fevereiro.

Aluguer de contadores

Calibre (em mm) Tarifa mensal

Até 15 .................................................................... € 01,93
20 ........................................................................... € 02,09
25 ........................................................................... € 03,84
30 ........................................................................... € 06,04
40 ........................................................................... € 08,23
50 ........................................................................... € 12,62
> 50 ........................................................................ € 23,05

Tarifa de abastecimento de água

Tipo de consumo Escalão Tarifa mensal

Doméstico ................ 1.º escalão (0 m3 a 5 m3) .... € 0,33
2.º escalão (6 m3 a 15 m3) .. € 0,55
3.º escalão (16 m3 a 30 m3) € 0,95
4.º escalão (superior a 30 m3) € 1,70

Piscinas ....................  � € 1,70
Indústria, comércio 1.º escalão (0 m3 a 5 m3) .... € 0,66

público e estado. 2.º escalão (superior a 5 m3) € 0,90
Colectividades e igrejas � € 0,22
Obras ........................ � € 1,20

Tarifa de utilização (saneamento)

Tipo de consumo Escalão Tarifa mensal

Utente doméstico ..... 1.º escalão (0 m3 a 5 m3) .... € 1,40
2.º escalão (6 m3 a 15 m3) .. € 2,80
3.º escalão (16 m3 a 30 m3) € 4,90
4.º escalão (superior a 30 m3) € 6,70

Tipo de consumo Tipo de utente Tarifa fixa Tarifa
variável m3

Utente não do- a) Indústria hoteleira e
méstico. similares:

1) Hotéis, apart.- € 53,80 € 0,30
-hotéis e motéis.

2) Pensões, residen- € 32,20 € 0,30
ciais, albergarias,
pousadas e par-
ques de campismo.
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3) Restaurantes, dis- € 21,60 € 0,30
cotecas, dancings,
snack-bares, cer-
vejarias e casas
típicas.

4) Cafés, pastela- € 11,00 € 0,20
rias, casas-de-chá
e bares.

5) Tabernas e casas € 05,50 € 0,20
de pasto.

b) Indústrias extractivas € 11,00 € 0,20
ou transformadora.

c) Comércio e serviços:

1) Supermercados, € 16,40 € 0,20
minimercados e
prontos-a-comer.

2) Bancos e seguros € 53,80 € 0,30
3) Mercearias, lu- € 05,50 € 0,20

gares e talhos.
4) Outro comércio € 05,50 € 0,20

d) Actividades agrícolas € 05,50 � �
e) Outros estabelecimen- € 5,50 € 0,20

tos e serviços.
f) Organismos oficiais € 16,40 € 0,20
g) Autarquias, colectivi- � �

dades de interesse co-
lectivo, bombeiros e
igrejas.

Outras Tarifa

1 � Colocação e retirada de contadores de água ....... € 19,50
2 � Aferição de contadores ....................................... € 18,25
3 � Vistorias e ensaios em redes interiores de água .. € 11,00
4 � Vistorias e ensaios em redes interiores de esgotos € 11,00
5 � Restabelecimento do fornecimento de água ........ € 47,50
6 � Transferências ..................................................... € 7,30

Execução de ramais de ligação Tarifa

1 � Ramais até 5 m ............... 304,30 € + 10% para despesas de
administração.

2 � Ramais até 5 m a 10 m .. 456,40 € + 10% para despesas de
administração.

3 � Ramais com mais de 10 m Preço de custo + 10% para despe-
sas de administração.

4 � Ramais de água > 2� ou de Preço de custo + 10% para despe-
esgoto com mais de 125 m. sas de administração.

Tarifa de resíduos sólidos urbanos

Tipo de consumo Escalão Tarifa fixa Tarifa
variável m3

Utente domés- 1.º escalão (0 a 15 m3) € 1,25 € 0,13
tico. 2.º escalão (16 a 30 m3) € 2,50 € 0,15

3.º escalão (> a 30 m3) € 6,30 € 0,20
Utente não do- a) Indústria hoteleira e

méstico. similares:

1) Hotéis, apart.- € 12,50 € 0,20
-hotéis e motéis.

2) Pensões, residen- € 12,50 € 0,20
ciais, albergarias,
pousadas e par-
ques de campis-
mo.

3) Restaurantes, dis- € 12,50 € 0,20
cotecas, dancings,
snack-bares, cer-
vejarias e casas
típicas.

4) Cafés, pastela- € 12,50 € 0,20
rias, casas-de-chá
e bares.

5) Tabernas e casas € 9,35 € 0,20
de pasto.

b) Indústria extractiva € 6,30 € 0,20
ou transformadora.

c) Comércio e serviços:

1) Supermercados, € 12,50 € 0,20
minimercados e
prontos-a-comer.

2) Bancos e seguros € 6,30 € 0,20
3) Mercearias, lu- € 9,30 € 0,20

gares e talhos.
4) Outro comércio € 6,30 € 0,20

d) Armazéns de uso agrí- € 6,30 € 0,20
cola.

e) Outros estabelecimen- € 6,30 € 0,20
tos e serviços.

f) Organismos oficiais € 12,50 € 0,20
g) Autarquias, colectivi- Isento Isento

dades de interesse co-
lectivo, bombeiros e
igrejas.

h) Obras ...................... € 6,30 € 0,20

E, para geral conhecimento se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu (Assinatura ilegível) director do Departamento de Adminis-
tração Geral, o subscrevi.

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000177314

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, em 2 de Dezembro
de 2002, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
Mário João Ribeiro Sebastião, para realização de estágio de ingresso
na categoria de técnico superior de 2.ª classe da carreira de educação
física do grupo de pessoal técnico superior, nos termos das alíneas d),
e) e f) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, pro-
duzindo o mesmo efeitos a partir da data da sua assinatura. (Não ca-
rece de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000177316

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, em 2 de Dezembro
de 2002, foi celebrado contrato administrativo de provimento com
Vera Margarida Vieira de Almeida, para realização de estágio de in-
gresso na categoria de técnico superior de 2.ª classe da carreira técni-
ca superior (generalista) do grupo de pessoal técnico superior, nos
termos das alíneas d), e) e f) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, produzindo o mesmo efeitos a partir da data da sua
assinatura. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000177318

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal, de 2 de Dezembro de 2002, foi
nomeada por urgente conveniência de serviço, para o lugar vago na

Tipo de consumo Tipo de utente Tarifa fixa Tarifa
variável m3

Tipo de consumo Escalão Tarifa fixa Tarifa
variável m3
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categoria de técnico profissional principal da carreira de desenhador
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé, produzindo efei-
tos a partir do dia 2 de Dezembro de 2002, a candidata Ana Cristina
Correia Pereira da Silva, aprovada no concurso interno geral de aces-
so para provimento de um lugar vago na categoria de técnico profis-
sional principal da carreira de desenhador, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 94, de 22 de Abril de 2002.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação 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.)

5 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000177262

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho
datado de 4 de Dezembro de 2002, foi autorizada a transferência ao
abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, do técnico superior de 2.ª classe da carreira de engenheiro
(engenharia do ambiente) do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Alcoutim, Nuno Miguel Gonçalves Rosa Cabrita, para exercer fun-
ções nesta autarquia, com a mesma categoria, com efeitos a partir do
dia 6 de Dezembro de 2002.

O referido funcionário deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias
úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000177263

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meu despacho de
3 de Dezembro de 2002, e na sequências da dispensa de frequência de
estágio para ingresso na carreira de engenheiro técnico (área de enge-
nharia civil), deliberada em reunião de júri do estágio, foi nomeada
definitivamente Maria do Rosário Brás Guerreiro Silva, para o lugar
vago na categoria de técnico de 2.ª classe da carreira de engenheiro
técnico (área de engenharia civil) do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé, com efeitos reportados a 1 de Julho de 2002,
data da produção de efeitos do contrato administrativo de provimento
para realização de estágio, respeitante ao concurso externo de admis-
são a estágio de ingresso na carreira de engenheiro técnico, tendo em
vista o provimento de um lugar vago na categoria de técnico de 2.ª
classe (área de engenharia civil) do quadro de pessoal deste municí-
pio, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 44, de 21 de Fevereiro de 2001.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000177315

Aviso
Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do vice-

-presidente desta Câmara Municipal, datado de 16 de Dezembro de
2002, procedeu-se à reclassificação profissional, em comissão de ser-
viço extraordinária pelo período de seis meses ao abrigo do estipula-
do na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, que aplica à administração local o Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, do seguinte funcionário:

Nome Categoria de origem Escalão/índice Categoria de reclassificação Escalão/índice

Marco Bráulio Guerreiro Martins Auxiliar administrativo do grupo de 2/132 Motorista de ligeiros do grupo de pes- 1/137
pessoal auxiliar. soal auxiliar.

O funcionário reclassificado deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Dezembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Helder
Manuel Faria Martins. 1000177264

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso

Por despacho de 15 de Novembro, nomeei, em comissão de servi-
ço, pelo período de um ano para o cargo de chefe de Divisão de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, a técnica superior (juris-
ta) principal Helena Maria Mesquita Ribeiro, nos termos do n.º 9 do
artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptada à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data do despacho, por
ter sido reconhecida a urgente conveniência de serviço.

3 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000177310

Aviso

Por meu despacho de 4 de Dezembro de 2002, autorizei a renova-
ção da comissão de serviço das dirigentes a seguir indicadas, nos car-
gos que se lhes vê defronte, a partir do dia 6 de Março de 2003:

Engenheira Fernanda Maria Morais Lemos, chefe de Divisão de
Instalações; e

Engenheira Isabel Maria Taveira Ribeiro, chefe de Divisão Águas.

6 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000177308

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de hoje,
autorizei o pedido de renovação da licença sem vencimento por mais
um ano, nos termos do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, ao funcionário desta autarquia, Joaquim Luís da Costa Oli-
veira, motorista de transportes colectivos, a partir do dia 26 de De-
zembro de 2002.

11 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000177309

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, conforme determi-
nam os artigos 6.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, se torna definitiva a partir do dia 13 de Dezembro corrente, a
nomeação do funcionário José Jorge Nunes Saraiva, como fiscal mu-
nicipal de 2.ª classe.

13 de Dezembro de 2002. � O Vereador, com delegação de com-
petências, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres. 3000083721

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 502/2002

Nomeação de pessoal

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que por seu despacho de 18 de Dezembro de 2002,
exarado em conformidade com o artigo 57.º, n.º 3 da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e em cumprimento do estipulado no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, foi nomeada, definitivamente,
como técnicas superiores juristas de 2.ª classe � Cristina Bacelar
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Bezerra de Carvalho Cerqueira Malafaya Baptista, Isabel Maria Cou-
tinho Gomes Pereira e Rute Susana da Costa Alves Tavares Rijo ad-
mitida, ao estágio do concurso externo de ingresso, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134, de 7 de Abril de
2000.

A acta do júri contendo a lista de classificação final de estágio, foi
homologada pelo presidente da Câmara a 11 de Dezembro de 2002.

As candidatas nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Narci-
so Rodrigues de Miranda. 1000177293

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso
Concurso interno geral de acesso para provimento de um

lugar de assistente administrativo especialista do qua-
dro de pessoal.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 20 de Dezembro de 2002, no uso da
competências que lhe é conferida pela alínea a), n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para o lugar de
assistente administrativo especialista o único candidato admitido a
concurso:

José António Pousadas Rasquinho, primeiro e único candidato
no respectivo concurso, cuja lista de classificação final foi
publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 281, de 5 de
Dezembro de 2002.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000177899

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de
quatro lugares de assistente administrativo principal do
quadro de pessoal.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 20 de Dezembro de 2002, no uso da
competências que lhe é conferida pela alínea a), n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram nomeados para os luga-
res de assistente administrativo principal os quatro candidatos admi-
tidos a concurso, cuja lista de classificação final foi publicada no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 281, de 5 de Dezembro de 2002, pela
seguinte ordem:

1.ª classificada � Mónica de Jesus Rijo Bagorro;
2.º classificado � José Miguel Borda d�Água Serrano.
3.º classificado � Luís Filipe Abrantes Pataco;
4.ª classificada � Carla do Rosário Vinagre Pereira.

Os nomeados deveram tomar posse dos lugares no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000177898

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Conversão da nomeação provisória em definitiva

Maria Gabriela Pereira Menino Tsokamoto, presidente da Câmara
Municipal:

Torna público, que a nomeação provisória da funcionária, Silvia de
Oliveira Pires, assistente administrativo, converteu-se em definitiva

após um ano de serviço, independentemente de quaisquer formalida-
des no seu termo conforme o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos a
partir de 2 de Dezembro de 2002.

6 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Maria Ga-
briela Pereira Menino Tsokamoto. 1000177880

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 191

Torno público que, pelo despacho do presidente da Câmara datado
de 4 de Dezembro de 2002, foi nomeado, na categoria abaixo indi-
cada e na sequência do concurso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 212, datado de 13 de Setembro de 2002,
o seguinte candidato aprovado em concurso:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe � licenciatura em Engenharia Mecânica,
pertencente ao grupo de pessoal técnico superior:

Nuno Ricardo Piedade Antunes Serra.

O ora nomeado deverá aceitar o lugar dentro do prazo previsto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a
contar do primeiro dia útil imediato à publicação do presente aviso
no Diário da República. (Processos isentos do visto do Tribunal de
Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

5 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Camilo Coelho. 1000177284

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/143/2002

Para os devidos efeitos, faz-se público que por meu despacho, da-
tado de 16 de Dezembro de 2002, a candidata Susana Marisa Almeida
Cunha da Silva, posicionada em 1.º lugar na lista de classificação final
do concurso para um lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiá-
rio) � generalista, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 228, de 2 de Outubro de 2002, foi contratada em regime de con-
trato administrativo de provimento.

A candidata dispõe de 20 dias, contados da publicação do presente
aviso no Diário da República para iniciar o referido contrato. (Não
está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 3000083625

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Celebração de contratos individuais de trabalho

Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do
presidente desta Câmara Municipal, com as data abaixo se
descriminam, foram celebrados contratos individuais de trabalho de
prolongamento de horário nos jardins de infância e escolas primárias
do concelho de Oliveira do Hospital, com os seguintes:

Por despacho de 10 de Setembro de 2002:

Alexandra Correia dos Santos � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Ana Cristina Fontes dos Santos Cid � de 16 de Setembro
de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Ana Cristina Madeira da Costa � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (3 horas e 30 minutos/dia útil);

Ana Lúcia Marques Brito � de 16 de Setembro de 2002 a
31 de Julho de 2003 (4 horas/dia útil);

Ana Rita Rodrigues de Sousa � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Ângela Maria Moirinho Rebelo Ferreira � de 16 de Setem-
bro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minu-
tos/dia útil);
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Célia dos Prazeres Lourenço Alves Santos � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil);

Clarinda da Espectação dos Santos Pereira � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (2 horas/dia útil);

Cristina da Conceição dos Santos Pinto Rodrigues � de 16
de Setembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas/dia
útil);

Cristina Maria de Oliveira Rodrigues � de 16 de Setembro
de 2002 a 31 de Julho de 2003 (2 horas/dia útil);

Cristina Maria Rodrigues Duarte Cruz � de 16 de Setembro
de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Cristina Monsanto da Costa Rodrigues � de 16 de Setem-
bro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minu-
tos/dia útil);

Isabel da Conceição Marques Garcia � de 16 de Setembro
de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Isilda Peixoto da Silva Gonçalves Correia � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 4 de Novembro de 2002 (4 horas/dia
útil);

Maria Alice da Conceição Peres Godinho � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil);

Maria Alina da Conceição Brito � de 16 de Setembro de
2002 a 31 de Julho de 2003 (1 hora e 30 minutos/dia
útil);

Maria Elisa Mendes da Fonseca � de 16 de Setembro de
2002 a 31 de Julho de 2003 (3 horas e 30 minutos/dia
útil);

Maria Elvira Mendes das Neves Gonçalves � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil);

Maria da Graça Antunes Gonçalves Duarte � de 16 de Se-
tembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil);

Maria da Graça Dias Pinto � de 16 de Setembro de 2002 a
31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Maria Helena Garcia Tavares Santos � de 16 de Setembro
de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Maria Helena Mendes � de 16 de Setembro de 2002 a 31
de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Maria Madalena Lopes Freire � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (2 horas/dia útil);

Maria Olinda Narciso Costa Paulino Pereira � de 16 de
Setembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (3 horas/dia
útil);

Maria do Rosário Bernardo Cardoso Tavares � de 16 de
Setembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil);

Maria do Rosário de Jesus Esteves Pina � de 16 de Setem-
bro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas/dia útil);

Maria do Rosário Simões Costa Rocha � de 16 de Setem-
bro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (3 horas/dia útil);

Maria Teresa Mendes Ruas Fernandes � de 16 de Setem-
bro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minu-
tos/dia útil);

Matilde Dias de Sousa Madeira � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (3 horas/dia útil);

Raquel Filipe Ventura Marques � de 1 de Outubro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (1 hora/dia útil);

Rosa Maria Dinis Maia � de 16 de Setembro de 2002 a 31
de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Sandra Maria da Silva Oliveira � de 16 de Setembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Simone Pereira Bernardes � de 1 de Outubro de 2002 a 31
de Julho de 2003 (3 horas/dia útil);

Sónia Cristina Moreira Martins � de 16 de Setembro de
2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas/dia útil);

Vera Lúcia Silva Miranda � de 16 de Setembro a 31 de Julho
de 2002 (4 horas e 30 minutos/dia útil).

Por despacho de 14 de Outubro de 2002:

Carina Margarida Marques � de 21 de Outubro de 2002 a
31 de Março de 2003 (3 horas/dia útil).

Por despacho de 29 de Outubro de 2002:

Ana Cristina da Silva Álvaro � de 4 de Novembro de 2002
a 31 de Julho de 2003 (3 horas e 30 minutos/dia útil).

Por despacho de 25 de Novembro de 2002:

Isabel Maria da Conceição Paiva Correia � de 27 de No-
vembro de 2002 a 31 de Julho de 2003 (4 horas e 30
minutos/dia útil).

Por despacho de 4 de Dezembro de 2002:

Elisa Maria Pereira Dinis � de 6 de Dezembro de 2002 a
30 de Abril de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia útil);

Margarida Maria da Fonseca Cabral � de 6 de Dezembro
de 2002 a 30 de Abril de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Paula Alexandra Coelho dos Santos � de 6 de Dezembro
de 2002 a 30 de Abril de 2003 (4 horas e 30 minutos/dia
útil);

Maria Rosa Figueiredo da Costa Mendes � de 6 de Dezem-
bro de 2002 a 30 de Abril de 2003 (4 horas e 30 minu-
tos/dia útil).

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Amé-
rico Franco Alves. 1000177283

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso n.º 44/2002

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
19 de Dezembro de 2002, nomeei provisoriamente para a categoria
de auxiliar administrativo, os seguintes candidatos:

1.º Miguel Brito Inácio.
2.º Elisabete Martins Guerreiro.
3.º Filomena de Jesus Ribeiro Parreira Dias.
4.º Maria Isabel Almeida da Silva.
5.º Elisabete Carla Calisto Jesuino.
6.º Marco Paulo dos Ramos Pereira.
7.º Rui Filipe da Palma Marcelino de Brito.
8.º Célia dos Santos Guerreiro.

os quais ficam posicionados no escalão 1, índice 123.
Os candidatos nomeados devem aceitar os respectivos lugares no

prazo máximo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos. 1000177307

Aviso n.º 45/2002

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
19 de Dezembro de 2002, nomeei provisoriamente para a categoria
de auxiliar de serviços gerais, os seguintes candidatos:

1.º Maria da Conceição Ramos Santos Parreira.
2.º Célia de Jesus Guerreiro.
3.º Marta Sofia Madeira Guerreiro Matilde Sabino.
4.º Ana Maria Guerreiro Emídio.
5.º Maria do Rosário de Oliveira Sousa Alves.

os quais ficam posicionados no escalão 1, índice 123.
Os candidatos nomeados devem aceitar os respectivos lugares no

prazo máximo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos. 1000177305

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Ana Teresa Vicente, presidente da Câmara Municipal de Palmela:

Torna público que encontra-se em consulta pública, conforme pre-
visto no n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, a alteração de regime simplificado ao artigo 34.º do Regu-
lamento do PDM a que respeita a aplicabilidade do artigo 43.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que regula as
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cedências para áreas para espaços verdes e de utilização colectiva,
infra-estruturas e equipamentos, decorrentes dos licenciamento ou
autorização de obras que determinem, em termos urbanísticos, im-
pactes semelhantes a uma operação de loteamento, conforme estabe-
lecido nas alíneas c) e d) do n.º 2 e d) do n.º 3 do artigo 4.º da refe-
rida disposição legal.

Esta alteração resulta do procedimento previsto no n.º 5 do ar-
tigo 57.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, cuja adequa-
ção regulamentar foi determinada por deliberação da Câmara Munici-
pal, em reunião realizada a 14 de Novembro de 2001, e posteriormente
aprovado em assembleia municipal.

Objectiva-se assegurar a produção de espaços urbanos com quali-
dade no que diz respeito aos seus espaços públicos, aos equipamentos
de utilização colectiva e infra-estruturas urbanas.

O período de consulta pública decorrerá durante o período de 60
dias, contados a partir da data de publicação deste aviso em Diário da
República.

O edital vai ser afixado no átrio da Câmara Municipal de Palmela,
na Divisão de Gestão do Pinhal Novo e nas Juntas de Freguesia do
concelho de Palmela, acompanhado da redacção do artigo 34.º bem
como do anexo III do Regulamento do PDM.

Qualquer esclarecimento poderá ser solicitado por escrito ou oral-
mente ao Departamento de Planeamento, na Câmara Municipal de
Palmela, Largo do Município, no horário normal de funcionamento
ou pelo telefone: 212336640.

Os interessados dispõem de um prazo de cinco dias após o período
de afixação do edital para manifestarem a sua pretensão de serem
ouvidos, ou apresentarem observações escritas.

A Presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente. 1000177298

CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA

Despacho

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado � carpinteiro

Nomeação

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Pampilhosa da Serra:

Faz público, em cumprimento do disposto no 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, que por seu despacho datado de 20 de
Dezembro de 2002, foi nomeado no lugar de operário qualificado �
carpinteiro, do quadro de pessoal do município de Pampilhosa da Serra,
o candidato a seguir designado:

José Gaspar Simão Gomes.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000083647

Despacho

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de pesados

Nomeação

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Pampilhosa da Serra:

Faz público, em cumprimento do disposto no 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, que por seu despacho datado de 20 de
Dezembro de 2002, foi nomeado no lugar de motorista de pesados,
do quadro de pessoal do município de Pampilhosa da Serra, o candi-
dato a seguir designado:

Hélder Barata Alves.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lu-

gar no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000083649

Despacho

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de dois lugares de operário semiqualificado � can-
toneiro.

Nomeação

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Pampilhosa da Serra:

Faz público, em cumprimento do disposto no 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, que por seu despacho datado de 20 de
Dezembro de 2002, foram nomeados no lugar de operário semiquali-
ficado � cantoneiro, do quadro de pessoal do município de Pampilhosa
da Serra, os candidatos a seguir designados:

José Maria Simões Gonçalves.
Luís Miguel Freire Neves.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000083651

Despacho

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de transportes colectivos

Nomeação

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Pampilhosa da Serra:

Faz público, em cumprimento do disposto no 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, que por seu despacho datado de 20 de
Dezembro de 2002, foi nomeado no lugar de motorista de transpor-
tes colectivos, do quadro de pessoal do município de Pampilhosa da
Serra, o candidato a seguir designado:

Sérgio Duarte Antunes Vicente.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lu-
gar no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.

A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000083653

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro civil de 1.ª classe

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 198, de 28 de Agosto de 2002, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 12 de Novembro de 2002, nomeou o seguinte candidato:

João Carlos Cândido Henriques.
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Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no prazo
de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

13 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000177303

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares de engenheiro civil principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Novembro de 2002, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso, concurso interno de acesso geral, para
provimento de três lugares de engenheiro civil principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é a área do município de Portimão, e os
lugares a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão � estar provido na categoria an-
terior há pelo menos três anos classificados no mínimo de Bom, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste ponto é dispensada

aos funcionários do quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde de que os documentos constem do seu processo
individual.

8 � A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, sendo a graduação final expressa
de 0 a 20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

(AC × 3) + (E × 2)
CF = �������

5

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PE = prova entrevista profissional.

9 � Na avaliação curricular foi deliberado aplicar a seguinte fór-
mula, tendo em consideração o previsto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

(HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)
AC = �������������

5

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

10 � A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos, tendo como duração máxima de 30
minutos cada, sendo os factores a considerar para esta prova os se-
guintes:

Capacidade de relacionamento; motivação e interesse profissio-
nal; conhecimentos da função; capacidade de iniciativa.

11 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g), n.º 1 do ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Fernando Rocha, vice-presidente.
Vogais efectivos � engenheiro Alberto Luís Baptista do Carmo

Estevão, director Departamento Técnico de Planeamento e
Urbanismo, e engenheiro Agostinho Jorge Baptista Escudeiro,
chefe Divisão de Fiscalização.

Vogal suplente � engenheiro José Francisco Sobral Luís, verea-
dor, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e arquitecto José Marreiros Nunes, chefe da Divisão de
Planeamento Gestão Urbanística.

6 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel An-
tónio da Luz. 1000177291

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para provimento de um lugar técnico superior
de turismo de 2.ª classe.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio de 2002, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 6 de Dezembro de 2002, nomeou o seguinte candidato:

Luís Miguel Piscarreta Ricardo.

Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no prazo
de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel An-
tónio da Luz. 1000177294

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de técnico profissional construção civil princi-
pal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 25 de Novembro de 2002, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso, concurso interno geral de acesso, para
provimento de dois lugares de técnico profissional construção civil
principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é a área do município de Portimão, e os
lugares a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão � estar provido na categoria de
técnico profissional construção civil 1.ª classe, com a classificação
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de serviço mínima de Bom nos últimos três anos, conforme previsto
na alínea c), n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte e resi-
dência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo, nível e escalão em que se encontra
posicionado, bem como menção do lugar a que concorre,
fazendo referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste ponto é dispensada

aos funcionários do quadro da Câmara Municipal de Porti-
mão, desde de que os documentos constem do seu processo
individual.

8 � A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, sendo a graduação final expressa
de 0 a 20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

(AC × 3) + (E × 2)
CF = �������

5

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.

9 � Na avaliação curricular, atendo ao estipulado no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão considerados e pon-
derados:

(HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)
AC = �������������

5

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

10 � A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos, tendo como duração máxima de 30
minutos cada, sendo os factores a considerar para esta prova os se-
guintes:

Capacidade de relacionamento; motivação e interesse profissio-
nal; conhecimentos da função; capacidade de iniciativa.

11 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g), n.º 1 do ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Fernando Rocha, vice-presidente.
Vogais efectivos � engenheiro Agostinho Jorge Baptista Escu-

deiro, chefe Divisão Fiscalização, e engenheiro Luís Manuel
Barros Oliveira, engenheiro civil principal.

Vogal suplente � engenheiro José Francisco Sobral Luís, verea-
dor, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e João Carlos Azevedo Faria de Deus, técnico profissio-
nal construção civil coordenador.

16 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000177292

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário para provimento de um lugar técnico superior
de 2.ª classe.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 100, de 30 de Abril de 2002, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 16 de Dezembro de 2002, nomeou o seguinte candidato:

Filipe Bally Jorge.

Mais se torna público que a nomeação para o início do estágio, foi
feita por urgente conveniência de serviço, e terá início em 2 de Ja-
neiro de 2003. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000177301

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de quatro
lugares para motoristas de transportes colectivos

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 13 de Dezembro de 2002, e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e no uso das competências que me são conferidas
pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei
a abertura de concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de motoristas de transportes colectivos, existentes no
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

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

4 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para pre-
enchimento das vagas atrás referidas, mais aquelas que correspondam
às necessidades concretas da Câmara Municipal de Portimão, a veri-
ficar no prazo de um ano.

5 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 169
constante do anexo 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � O local de trabalho � área do município de Portimão.
7 � Conteúdo funcional � mencionado no Decreto-Lei n.º 102/

2002, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 86, de 12 de
Abril de 2002.

8 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

9 � Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação.

9.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, assim como indicar no requerimento de admissão as respec-
tivas capacidade de comunicação, expressão.

10 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os constantes
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 de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias escolaridade mínima obri-

gatória e a carta de condução adequada;
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d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando
obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito 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 obri-
gatória.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimento

em folha de papel normalizado A4, dirigida ao presidente da Câmara
Municipal de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente na Divi-
são de Recursos Humanos desta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao termo do prazo fixado, para Câmara Municipal de Portimão,
Largo 1.º de Maio, 8500 Portimão, dela devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, morada, código postal e telefone, situação militar (se
for caso disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

pressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

12 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da média final;

b) Fotocópia do bilhete de identidade, carta de condução ade-
quada e curriculum vitae detalhado e documentado;

c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-
são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do pre-
sente aviso.

13 � A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candi-
dato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em alíne-
as separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais mencionados.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 � A selecção dos candidatos será feita por prova prática, ava-
liação curricular e entrevista profissional.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:

(PP × 6) + (AC × 2) + (E × 4)
CF = ������������

12

em que:

CF = classificação final;
PP = prova prática;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista profissional.

A prova prática, é feita tendo em consideração o conteúdo funcio-
nal da carreira, nomeadamente, condução de veículos pesados de pas-
sageiros em trajecto urbano e de estrada.

A avaliação curricular, consistirá na consideração e ponderação dos
seguintes factores de apreciação:

Habilitação académica de base, formação profissional, em espe-
cial a relacionada com o lugar posto a concurso, e experiência
profissional na área de actividade para a qual o concurso é
aberto.

O valor a atribuir à avaliação curricular será encontrado da seguinte
fórmula:

(EP × 3) + (FP × 1) + (HA × 1)
AC = ������������

5

em que:

AC = avaliação curricular;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HA = habilitações académica de base.

A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos para o exercício do cargo.

16 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g), n.º 1 do ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final do concurso serão afixadas para consulta no edifício
dos Paços do Município de Portimão, nos termos do disposto nos
artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � O júri de selecção terá a seguinte constituição:

Presidente � José Francisco Sobral Luís, vereador.
Vogais efectivos � engenheiro Luís Manuel Barbosa Fernandes,

director Departamento Obras Serviços Gerais, e Ademar Ne-
ves de Jesus, encarregado parque e viaturas automóveis.

Vogais suplentes � Fernando Rocha, vereador, que substituirá o
presidente das suas faltas e impedimentos, e arquitecto João
Paulo Silva Nunes, chefe Divisão de Obras.

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000177289

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MONIZ

Aviso
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em conformidade com o artigo 41.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, e do n.º 8 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, e na sequência de concurso interno, determino:

Nomear definitivamente Maria de Jesus Pereira, para a catego-
ria de técnica profissional de biblioteca e documentação prin-
cipal.

O prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da publi-
cação do presente aviso de nomeação no Diário da República.
(O processo está isento de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Gabriel de
Lima Farinha. 1000177306

Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de assistente administrativo especialista

1 � Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 20 de Dezembro de 2002, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 19 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se encon-
tra 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 um lugar de assistente administrativo especialista, da
carreira de assistente administrativo, existente no quadro de pessoal
desta Câmara.

2 � Local de trabalho � município de Porto Moniz.
3 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para provi-

mento do lugar acima referido, caducando com o seu preenchimento.
4 � Legislação aplicável � 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 Julho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

5 � Método de selecção � avaliação curricular.
5.1 � Classificação � a classificação final será expressa na escala

de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação final inferior a 9,5 valores. Os critérios de
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apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

6 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em impresso próprio a fornecer pela secretaria da Câ-
mara Municipal de Porto Moniz, ou mediante requerimento que con-
tenha a mesma informação, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Porto Moniz, o qual poderá ser entregue pessoalmente na
mesma secretaria, Praça do Lyra, 9270-053 Porto Moniz, dentro das
horas normais de expediente, ou remetido pelo correio, registado com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade, número de contribuinte
fiscal, certificado das habilitações literárias;

b) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida
pelo serviço de origem, da qual constem de forma inequívo-
ca, a existência e natureza do vínculo, categoria detida e
antiguidade na categoria, carreira e função pública, bem como
as classificações de serviço relevantes para o concurso;

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual de-
vem constar designadamente, as habilitações literárias, as
funções que exercem, bem como as que exerceram, com
indicação dos respectivos períodos de duração e actividades
relevantes, assim como a formação profissional detida, com
indicação das acções de formação finalizadas (indicando du-
ração, datas de realização e promotores);

d) Documentos comprovativos da formação profissional.

6.2 � Aos candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câma-
ra de Porto Moniz, não é exigida a apresentação da declaração da
alínea b) do n.º 6.1.

6.3 � A não apresentação dos documentos exigidos no n.º 6.1,
determina a exclusão do concurso.

7 � A relação de candidatos e lista de classificação final serão
afixadas na secretaria da Divisão Administrativa e Financeira da Câ-
mara de Porto Moniz.

8 � Composição do júri:

Presidente � Manuel Domingos Câmara Sardinha, vereador.
Vogais efectivos � António Abreu dos Santos, vereador, Maribel

Rute Santos de Sousa, técnica superior.
Vogais suplentes � Dr. Gabriel de Lima Farinha, presidente da

Câmara, que substitui o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos, Maria Paixão Fernandes Correia Rodrigues,
chefe de secção.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Gabriel de
Lima Farinha. 1000177304

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
19 de Dezembro de 2002 e na sequência do concurso aberto para dois
lugares de auxiliar de serviços gerais, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 223, de 26 de Setembro de 2002,
nomeio os seguintes candidatos, cuja classificação final foi publici-
tada por aviso datado de 17 de Dezembro de 2002:

Maria do Céu Pragosa Matos Pires � 13 valores;
Miguel Nuno Cerejo Fernandes � 13 valores.

Os candidatos nomeados deverão aceitar o lugar nos 20 dias ime-
diatos ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000177895

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Aviso
António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do con-

celho do Sabugal:

Torna público que, no uso 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio
para o lugar de trolha principal do quadro privativo desta Câmara
Municipal o candidato classificado em 1.º lugar no respectivo con-
curso Carlos Alberto Cordeiro, com efeitos a partir de 29 de Novem-
bro de 2002.

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço.

29 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 3000083635

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do

presidente desta Câmara Municipal, datados de 16 de Dezembro de
2002, e na sequência do competente processo de concurso, foram
nomeadas assistentes administrativos principais as funcionárias abai-
xo indicadas:

Maria de Jesus Rodrigues Ferreira.
Paula Alexandra Peres Veloso Nabais.

As presentes nomeações produzem efeitos a 16 de Dezembro de
2002.

16 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 3000083634

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de um lugar de electricista principal

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, datado de 15 de Novembro de 2002, está aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, nos termos da
alínea a), n.º 4 do artigo 6.º e n.º 2 do artigo 8.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, concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de electricista principal do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado 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, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e alterado pelo Lei n.º 44/98, de 11 de Junho.

3 � O concurso é apenas válido para a vaga posta a concurso e
cessa com o preenchimento da mesma.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de Ja-
neiro de 1990.

5 � Ao lugar a concurso cabe o vencimento de € 611,35 corres-
pondente ao índice 197, escalão 1.

6 � É opositor obrigatório ao presente concurso o funcionário José
Manuel Almeida Bogas desde que, até ao fim do prazo fixado para
apresentação de candidaturas satisfaça os requisitos exigidos no n.º 2
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, al-
terado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Para efeitos de candidatura o interessado apresentará até ao
fim do prazo do concurso, requerimento tipo, a fornecer por esta
Câmara, que poderá ser entregue pessoalmente ou enviado por cor-
reio, registado com aviso de recepção, endereçado à Secção de Recur-
sos Humanos da Câmara Municipal de Sabugal (com indicação expressa
do presente concurso), Praça da República, 6324-007 Sabugal.

7.1 � Do requerimento referido no n.º 7 devem constar os seguin-
tes elementos:

a) Nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento,
número, data e serviço emissor do bilhete de identidade,
número fiscal de contribuinte, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra, quanto à situação em
que se encontra relativamente às condições de admissão e
provimento referidos no n.º 6 deste aviso;

c) Quaisquer situações que repute susceptíveis de influírem o
mérito da candidatura.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
b) Documento comprovativo dos elementos referidos no re-

querimento de admissão como relevantes para apreciação do
seu mérito.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 12 � 15 de Janeiro de 2003 937

8 � Métodos de selecção aplicáveis:

Avaliação curricular;
Entrevista.

Os critérios de apreciação e ponderação para este concurso cons-
tam da acta da reunião do júri (que será facultada aos candidatos que
a solicitarem), conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, sendo o sistema de ava-
liação final cotado de 0 a 20 valores e resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

AC + E
CF = ���

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.

9 � Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas poderão os candi-
datos dirigir-se pessoalmente ao Serviço de Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Sabugal, ou através dos telefones: 271751040 e 271751044
ou ainda pelo fax: 271753408.

10 � O júri terá a seguinte composição � vereador António dos
Santos Robalo que presidirá, chefe da Divisão de Obras, engenheiro
Afonso Pina Tavares que substitui o presidente do júri na sua falta ou
impedimento, e a técnica superior Maria Teresa Nunes Martins Tei-
xeira Marques. Como suplentes o engenheiro Miguel Mário Martins
Neto, e a chefe de secção Júlia do Nascimento Gomes Rito Soares.

11 � A lista de candidatos será afixada no átrio dos Paços do
Município.

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

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 3000083631

Aviso

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do con-
celho do Sabugal:

Torna público que no uso 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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na se-
quência do competente processo de concurso, nomeio para provimento
do lugar de técnico superior de comunicação e relações públicas de 2.ª
classe do quadro privativo desta Câmara Municipal a candidata clas-
sificada em 1.º lugar Margarida Maria dos Santos Martins, após ter
sido dispensada da frequência de estágio de ingresso, por estarem reu-
nidos os requisitos que o permitem, conforme decisão do respectivo
júri de estágio.

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço e produz efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2003 (inclusive).

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Esteves Morgado. 1000177280

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Edital

Ana Cristina Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4
de Junho, vai proceder à aprovação da alteração do projecto de lo-
teamento de uma parcela de terreno, sita na Avenida José Luís Brito
Seabra, freguesia e município de Salvaterra de Magos, em nome de
Georgina Joaquina Louro e outras, a que respeita o processo n.º 33/81.

Mais faz saber que o referido processo se encontra sujeito a discus-
são pública, com início no oitavo dia a contar da publicação do pre-
sente aviso, e a duração de 15 dias, nos termos do disposto no ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Assim sendo, poderão os eventuais interessados apresentar as re-
clamações julgadas pertinentes, por escrito, na Secção de Obras Par-
ticulares, desta Câmara Municipal, dirigidas à presidente da Câmara,

no prazo de 15 dias a contar da data da publicação do presente edital
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.

Caso não existam reclamações, ou sugestões até àquela data, a
aprovação em apreço adquire a eficácia necessária e indispensável.

12 de Dezembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 1000177267

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 16 (alteração da licença da ope-
ração de loteamento), que corre os seus termos sob: processo n.º 1653/
2002.

Requerente � Mário Ferreira da Silva.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial

de Santa Maria da Feira sob o n.º 214/190689, inscrito na matriz sob
o artigo 1151, da freguesia de Romariz, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, poden-
do os interessados consultar o processo de licenciamento (projecto
de alteração ao alvará de loteamento n.º 8/98, emitido em 12 de Ju-
nho de 1989) respectivos pareceres e informações técnicas no De-
partamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

18 de Dezembro de 2002. � O Vereador (por delegação), José
Manuel da Silva Oliveira. 3000083630

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Aviso

Nomeação

Nos termos de delegação de competência que me forma concedidas
pelo presidente da Câmara, por despacho datado de 9 de Janeiro de
2002, faz-se público que por meu despacho de 3 de Outubro de 2002,
e conforme aviso de abertura publicado no Diário da República, 3.ª
série, de 6 de Novembro de 2002, nomeei os funcionários abaixo
indicados para as categorias que também se indicam:

Cantoneiros de limpeza:

Ricardo Jorge Alves Teles.
José António Azevedo Barcelos.
João Manuel Pacheco.
Manuel Pestana.

Operários qualificados:

Gabriel de Freitas Pereira.
Abel de Sousa e Freitas.

Telefonista:

Maria Helena Chicharo Pereira Pessanha de Meneses.

Coveiros:

Duarte de Aguiar de Freitas.
Serafim José do Carmo.

Operário semiqualificado:

João Manuel Freitas Rocha.
Henrique Braz de Sousa.
Sérgio Miguel Cardoso Batista.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 12 � 15 de Janeiro de 2003938

Maria da Luz da Silva Gouveia de Freitas.
Inácio de Jesus Jardim.
Maria Idalina da Silva Mendonça.
José Manuel Martins de Sousa.
Agostinho de Gouveia.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Dezembro de 2002. � O Vereador do Pelouro, José Abel da
Encarnação Ornelas Almada. 1000177622

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso

Operação de loteamento � emparcelamento

Francisco Ivo de Lima Portela, presidente da Câmara Municipal de
Tábua:

Faz saber que, por força do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos
do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por
despacho do vereador, com competência delegada, de 2 de Dezembro
de 2002, foi deliberado abrir um período de discussão pública relativa
à operação de loteamento, promovida por Carla Sofia Cardoso de
Abreu no lugar e freguesia de Vila Nova de Oliveirinha, concelho de
Tábua.

A discussão pública decorrerá por um período de 15 dias úteis con-
tados a partir do 8.º dia útil seguinte à data de publicação deste aviso
no Diário da República, durante o qual os interessados poderão apre-
sentar reclamações, observações ou sugestões. O processo encontra-
-se no Departamento de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente da Câ-
mara Municipal de Tábua, Largo General Humberto Delgado, 3420-308
Tábua, onde poderá ser consultado todos os dias úteis das 9 às 12
horas e das 14 às 16 horas.

13 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco
Ivo de Lima Portela. 3000083655

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que por meu despa-
cho de 7 de Novembro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para dois lugares
de auxiliar dos serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
427/89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, 409/91, de 17
de Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/87, de 17 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
demais legislação aplicável.

3 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 4/88, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido por um ano para as
vagas postas a concurso e para as que vierem a vagar até ao seu termo.

5 � Remuneração base � a remuneração base corresponde ao ín-
dice 123, escalão 1 da categoria de auxiliar dos serviços gerais, cons-
tante do anexo II do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, e legislação complementar, sendo as condições de tra-
balho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é na área do municí-
pio de Tavira.

7 � Requisitos especiais de admissão � ao concurso poderão can-
didatar-se os indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória.

8 � Requisitos gerais de admissão � ao concurso poderão candi-
datar-se os indivíduos vinculados ou não à função pública que satisfa-
çam cumulativamente, os seguintes requisitos gerais, fixados no ar-
tigo 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 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 inter-

dito 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 obri-
gatória.

9 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (revestindo natureza teóri-
ca) e com carácter eliminatório, e com duração de 60 minu-
tos;

b) Entrevista profissional de selecção.

10 � A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20,
de acordo com a seguinte fórmula:

3PC + 2EPS
CF = �����

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Considerar-se-ão excluídos da graduação final, os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

11 � A prova oral de conhecimentos, cujo programa foi aprovado
por meu despacho datado de 18 de Dezembro de 2002, versará sobre
os seguintes temas:

Princípios gerais de acção a que devem obedecer os serviços e
organismos de Administração Pública, na sua actuação face ao
cidadão � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril; Estatuto
disciplinar dos funcionários e agentes da administração cen-
tral, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro; Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações constantes dos
Decretos-Leis n.os 117/99, de 11 de Agosto, 70-A/2000, de 5
de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio.

Considerar-se-ão excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

12 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, e será classificada numa escala de 0 a 20 valores.

12.1 � Os critérios da entrevista profissional de selecção, incluindo
a fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri do con-
curso de 5 de Dezembro de 2002, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

13 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento em folha normalizada tamanho
A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Tavira, podendo
ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal sita na Praça da
República, 12, 2.º, direito, dentro das horas normais de expediente,
ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira, expedi-
das até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

13.1 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, 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 dis-
so, residência, código postal, telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem a apreciação de mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal, os quais todavia só serão tidos em con-
ta pelo júri se devidamente comprovados.

13.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, do certificado de habilitações
literárias.
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13.3 � Os requerimentos de admissão deverão também, ser acom-
panhados de fotocópia do bilhete de identidade.

É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso, 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, e constantes do n.º 8, desde que os candi-
datos declararem nos respectivos requerimentos em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos mencionados nas referidas
alíneas.

14 � O disposto no número que antecede 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 requeri-
mentos serão punidas nos termos da lei.

16 � Composição do júri:

Presidente � Maria Gabriela da Palma Gomes Cravinho, chefe
da Divisão Administrativa.

Vogais efectivos � Sérgio Manuel Godinho Sousa Gago, técnico
superior de 1.ª classe, da carreira de técnico superior, que subs-
titui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e
Filomena Maria Pinto Leal Santos Peleja, chefe de secção.

Vogais suplentes � Maria Isabel Ramos Rodrigues Vizeto Guer-
reiro, técnico superior de 1.ª classe, da carreira de técnico
superior, e Maria Luísa Simão da Silva, chefe de secção.

17 � Afixação das listas � a lista dos candidatos admitidos bem
como a de classificação final, serão afixadas, para consulta, no edifí-
cio dos Paços do Município ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, de conformidade com o disposto nos artigos 33.º, 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho. Os candi-
datos excluídos serão notificados, nos termos do artigo 34.º do já
referido diploma legal.

18 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora
da realização 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 Ju-
lho.

19 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documen-
tos em que assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.

20 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3
do artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de incapaci-
dade ou deficiência igual ou superior a 60% têm preferência, em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal.

20.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como
indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de
comunicação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo
dessa mesma deficiência.

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

26 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000177856

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que por meu despa-
cho de 7 de Novembro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para quatro luga-
res de técnico profissional de secretariado.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
427/89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, 409/91, de 17
de Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/87, de 17 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
demais legislação aplicável.

3 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 1/90, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 17 de Janeiro de
1990.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido por um ano para as
vagas postas a concurso e para as que vierem a vagar até ao seu termo.

5 � Remuneração base � a remuneração base corresponde ao ín-
dice 192, escalão 1 da categoria de técnico profissional, constante do
anexo II do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e legislação complementar, sendo as condições de trabalho e
as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é na área do municí-
pio de Tavira.

7 � Requisitos especiais de admissão � ao concurso poderão can-
didatar-se os indivíduos possuidores de curso tecnológico, curso das
escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino artís-
tico, curso que confira certificado de qualificação profissional nível
III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comuni-
dades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equiparado, qual-
quer deles na área de secretariado.

8 � Requisitos gerais de admissão � ao concurso poderão candi-
datar-se os indivíduos vinculados ou não à função pública que satisfa-
çam cumulativamente, os seguintes requisitos gerais, fixados no ar-
tigo 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 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 inter-

dito 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 obri-
gatória.

9 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (revestindo natureza teóri-
ca) e com carácter eliminatório, e com duração de 90 minu-
tos;

b) Entrevista profissional de selecção.

10 � A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20,
de acordo com a seguinte fórmula:

3PC + 2EPS
CF = �����

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Considerar-se-ão excluídos da graduação final, os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

11 � A prova escrita de conhecimentos, cujo programa foi apro-
vado por meu despacho datado de 18 de Dezembro de 2002, versará
sobre os seguintes temas:

Princípios gerais de acção a que devem obedecer os serviços e
organismos de Administração Pública, na sua actuação face ao
cidadão � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril; Estatuto
disciplinar dos funcionários e agentes da administração cen-
tral, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro; Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações constantes dos
Decretos-Leis n.os 117/99, de 8 de Novembro, 70-A/2000, de
5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio; Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro; Código do Procedimento Administra-
tivo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro.

Considerar-se-ão excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

12 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, e será classificada numa escala de 0 a 20 valores.

12.1 � Os critérios da entrevista profissional de selecção, incluindo
a fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri do con-
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curso de 5 de Dezembro de 2002, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

13 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento em folha normalizada tamanho
A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Tavira, podendo
ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal sita na Praça da
República, 12, 2.º, direito, dentro das horas normais de expediente,
ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira, expedi-
das até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras.

13.1 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, 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 dis-
so, residência, código postal, telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem a apreciação de mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal, os quais todavia só serão tidos em con-
ta pelo júri se devidamente comprovados.

13.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, do certificado de habilitações
literárias.

13.3 � Os requerimentos de admissão deverão também, ser acom-
panhados de fotocópia do bilhete de identidade.

É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso, 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, e constantes do n.º 8, desde que os candi-
datos declararem nos respectivos requerimentos em alíneas separadas
e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos mencionados nas referidas
alíneas.

14 � O disposto no número que antecede 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 requeri-
mentos serão punidas nos termos da lei.

16 � Composição do júri:

Presidente � Maria Gabriela da Palma Gomes Cravinho, chefe
da Divisão Administrativa.

Vogais efectivos � Sérgio Manuel Godinho Sousa Gago, técnico
superior de 1.ª classe, da carreira de técnico superior, que subs-
titui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e
Filomena Maria Pinto Leal Santos Peleja, chefe de secção.

Vogais suplentes � Maria Isabel Ramos Rodrigues Vizeto Guer-
reiro, técnico superior de 1.ª classe, da carreira de técnico
superior, e Carlos João Rodrigues dos Santos, chefe de secção.

17 � Afixação das listas � a lista dos candidatos admitidos bem
como a de classificação final, serão afixadas, para consulta, no edifí-
cio dos Paços do Município ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, de conformidade com o disposto nos artigos 33.º, 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho. Os candi-
datos excluídos serão notificados, nos termos do artigo 34.º do já
referido diploma legal.

18 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora
da realização 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 Ju-
lho.

19 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documen-
tos em que assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.

20 � Em cumprimento do disposto no artigo 3 em conjugação com
o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é
fixada a reserva de um lugar para candidatos com deficiência, devida-
mente comprovada, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

20.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como
indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de
comunicação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo
dessa mesma deficiência.

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

26 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000177857

Aviso

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que por meu despa-
cho de 22 de Novembro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso externo de admissão a estágio para
ingresso na carreira de engenheiro, visando o preenchimento de um
lugar, de técnico superior de 2.ª classe (licenciatura em Engenharia
do Ambiente).

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, 248/85, de 15 de
Julho, 407/91, de 17 de Outubro, 409/91, de 17 de Outubro, 233/94,
de 15 de Setembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação aplicá-
vel.

3 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos de
âmbito geral ou especializados tendo em vista informar a decisão
superior, requerendo uma especialização e formação básica de nível
de licenciatura na área objecto do presente concurso e o constante do
Regulamento Orgânico dos Serviços desta Câmara Municipal, publi-
cado no Apêndice n.º 145 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 263,
de 18 de Novembro de 2002.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

5 � A este concurso poderão candidatar-se os indivíduos vincula-
dos ou não à função pública que reunam, até ao término do prazo de
apresentação de candidatura, 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 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 inter-

dito 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 obri-
gatória.

5.2 � Requisitos especiais � licenciatura em Engenharia do Am-
biente.

6 � O local de trabalho é na área do município de Tavira.
7 � À categoria de estagiário corresponde o índice 310, escalão 1,

fixado nos termos dos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho
e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

8 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (revestindo natureza teóri-
ca) e com carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20,
de acordo com a seguinte fórmula:

3PC + 2EPS
CF = �����

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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Considerar-se-ão excluídos da graduação final, os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8.2 � A prova escrita de conhecimentos, cujo programa foi apro-
vado por meu despacho datado de 20 de Dezembro de 2002, terá a
duração de máxima de 90 minutos, será com consulta, sendo a sua
classificação expressa na escala de 0 a 20 valores, de acordo com o
programa seguinte:

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
e Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, 70-A/2000, de
5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Princípios gerais de acção a que devem obedecer os serviços e

organismos de Administração Pública, na sua actuação face ao
cidadão � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/

91, de 15 de Novembro, alterado e republicado Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

8.3 � A entrevista profissional de selecção visa determinar e ava-
liar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos necessários ao exer-
cício das funções, em que os factores de apreciação serão os seguin-
tes:

A � Experiência profissional;
B � Enquadramento e desenvolvimento funcional;
C � Dinamismo e motivação para a função;
D � Relacionamento interpessoal.

8.4 � Os critérios de avaliação da entrevista profissional de selec-
ção, incluindo a respectiva fórmula classificativa, consta da acta do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Tavira, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal sita na Praça da República, 12, 2.º, direito, dentro
das horas normais de expediente, ou remetidas pelo correio, com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Tavira, Praça da República,
8800-951 Tavira, expedidas até ao termo do prazo fixado para a
apresentação das candidaturas.

9.2 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, 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 dis-
so, residência, código postal, telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem a apreciação de mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal, os quais todavia só serão tidos em con-
ta pelo júri se devidamente comprovados.

9.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
com indicação das tarefas desenvolvidas pelos candidatos ao
longo da sua actividade profissional, bem como as acções e
cursos de formação, os quais deverão ser acompanhados dos
certificados autênticos ou autenticados comprovativos, com
indicação das entidades que as promoveram, modo em que
as mesmas decorreram e respectiva duração;

b) Certificado de habilitações literárias autenticado;
c) No caso de ser funcionário declaração passada e autenticada

pelo serviço a que se achem vinculados os candidatos, da qual
conste, de forma inequívoca a existência e natureza do vín-
culo à função pública, a categoria que detém, a antiguidade
nessa categoria, na carreira e na função pública contada em
anos, meses e dias.

9.4 � Os requerimentos de admissão deverão também, ser acom-
panhados de fotocópia do bilhete de identidade.

10 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 5.1 do presente aviso, devendo os candidatos declarar nos res-
pectivos requerimentos em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos mencionados nas referidas alíneas.

11 � O disposto no número que antecede não impede que o júri
exija aos candidatos em caso de dúvida sobre a respectiva situação a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos requeri-
mentos serão punidas nos termos da lei.

13 � Composição do júri:

Presidente � João Carlos Gregório Lopes, chefe da Divisão de
Ambiente.

Vogais efectivos � Sérgio Manuel Godinho Sousa Gago, técnico
superior de 1.ª classe, da carreira de técnico superior, que subs-
titui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e José
Manuel Pereira Baptista Carreira, engenheiro civil de 2.ª classe.

Vogais suplentes � João Manuel Rodrigues Jesus, engenheiro civil
de 1.ª classe, e engenheira Carla Maria Pinho de Magalhães
Taveira, chefe de Divisão de Assuntos Sociais.

14 � Regime de estágio:
14.1 � O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um

ano e desenvolver-se-á de harmonia com as regras definidas pelo ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

14.2 � O provimento do estagiário será feito em regime de con-
trato administrativo de provimento 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
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, ou
em comissão de serviço extraordinária, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 24.º do referido decreto-lei.

14.3 � Findo o período de estágio, o estagiário será avaliado por
um júri de estágio, que, salvo indicação em contrário, será o mesmo
do presente concurso, de acordo com os seguintes factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário, até 30 dias
após o termo do estágio. Constituirão parâmetros de ponde-
ração para avaliação de relatório de estágio, a estruturação,
a criatividade, a profundidade de análise, a capacidade de sín-
tese, a forma de expressão escrita e a clareza da exposição;

b) Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
c) Quando possível, os resultados da formação profissional ad-

quirida durante o estágio.

14.4 � Qualquer dos factores será classificado de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final a resultante da média simples das classifi-
cações obtidas nestes factores.

14.5 � A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-
lores.

14.6 � A obtenção de classificação inferior a 14 valores implica-
rá o regresso ao lugar de origem ou a imediata rescisão do contrato de
trabalho sem direito a qualquer indemnização, consoante se trate de
indivíduo vinculado ou não à função pública.

15 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3
do artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de incapaci-
dade ou deficiência igual ou superior a 60% têm preferência, em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal.

15.1 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como
indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de
comunicação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo
dessa mesma deficiência.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de classi-
ficação final, serão afixadas, para consulta, no edifício dos Paços do
Município ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, de con-
formidade com o disposto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

26 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000177858
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Fernando Rui Linhares Corvêlo de Sousa, vereador da Câmara Muni-
cipal de Tomar:

Faz público, que por força do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, se procede à discussão pública
relativa à alteração ao lote n.º 8 do loteamento n.º 4/90, sito em
Senhora dos Anjos, Algarvias, freguesia de S. João Baptista, de que é
proprietário José Sequeira Ribeiro, residente na Rua do Apeadeiro, 28,
Delongo, freguesia de Paialvo, pelo que durante 15 dias desde a data
da publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série, poderão
os interessados apresentar, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações ou sugestões que julguem com
direito.

O respectivo processo encontra-se disponível, para consulta, na
recepção da Divisão de Gestão Urbanística, na Avenida Marquês de
Tomar, edifício Escavação, no horário normal de atendimento.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.

Para constar e para os devidos efeitos é publicado o presente aviso
e outro de idêntico teor num jornal de âmbito local.

O Vereador (no uso da competência delegada), Fernando Rui Li-
nhares Corvêlo de Sousa. 1000177272

CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de dois estagiários, da carreira de técnico de
contabilidade e administração.

(Processo n.º 6/2002-SRH)

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por força e com
as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se pú-
blico que, por despacho do presidente da Câmara, de 9 de Dezembro
de 2002, se encontra aberto concurso externo de ingresso para ad-
missão, em regime de contrato administrativo de provimento, de dois
estagiários, da carreira de técnico de contabilidade e administração,
integrado no grupo de pessoal técnico do quadro de pessoal deste
município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as vagas
em concurso, esgotando-se com o preenchimento dos lugares.

3 � Conteúdo funcional � o definido no Despacho n.º 10 688/99,
do Secretário de Estado da Administração Local, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 126, de 31 de Maio de 1999, ou seja:
assegura a escrituração dos registos de contabilidade relacionados com
a entrada a saída de fundos para diversas entidades (operações de te-
souraria); prepara e fornece elementos necessários ao controlo da
execução orçamental, nomeadamente pela verificação de balancetes
diários de tesouraria. Elabora balancetes periódicos e outras informa-
ções contabilísticas.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
em concurso serão desempenhadas no município de Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos luga-
res a prover são remunerados pelo índice 215, escalão 1, constante
do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que
corresponde o vencimento líquido de € 667,21, sendo-lhe aplicável,
no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as nor-
mas genericamente vigentes para os funcionários da administração
local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso apenas
os candidatos que reunam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares do bachare-
lato em Contabilidade ou Contabilidade e Finanças Públicas.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e específicos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

7.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
gerais e específicos dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício
da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes 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); e Estatuto disciplinar dos funcionários e agen-
tes da administração central, regional e local (Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Atribuições e competências e regime jurídico do funcio-
namento dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

Deontologia profissional � carta ética (10 princípios éti-
cos da Administração Pública).

b) Prova de conhecimentos específicos:

Procedimento administrativo: Código do Procedimento
Administrativo � o acto 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);

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31 de
Dezembro; Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril; Lei n.º 15/
2001, de 5 de Junho; Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;

Regime de realização de despesas públicas com locação e
aquisição de bens e serviços, bem como da contratação
pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro, e respectivas alterações.

Duração � duas horas.

7.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de 10

dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Trofa, entregues pessoalmente nos Serviços de Recursos
Humanos, sitos no edifício Nova Trofa, (polo 2), ou remetidas atra-
vés de correio, sob registo e com aviso de recepção, para Município
da Trofa, Rua das Indústrias, 393, 4785-624 Trofa, expedidas até ao
termo do prazo fixado no n.º 8.1, delas devendo constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de telefo-
ne);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data da publicação do res-
pectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
da situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão de-
verá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado pelo candidato;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte.
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8.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documento falso implica a participação
à autoridade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa es-

cala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em cada uma das operações de avaliação, tradu-
zidas na seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das reu-
niões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que as
solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção, nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr.ª Manuela Amaral da Silva Espojeira, técnica superior
de 2.ª classe, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Judite Carolina Adães Sá Barbosa Couto Pereira, chefe de
repartição em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Dr. João Eduardo Guimarães Moura de Sá, vereador da Câ-
mara Municipal.

Dr.ª Patrícia Alexandra da Costa Serra, técnica superior de
2.ª classe.

15 � Júri do estágio � o mesmo que o do concurso.
16 � Duração do estágio � o estágio é de carácter probatório, com

a duração de um ano, e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

17 � Avaliação e classificação final de estágio � traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâmetros
constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, de acordo com a seguinte fórmula:

3Cs + 2Cre + 0,5Fp
CFE = ��������

4

em que:

CFE = classificação final do estágio;
Cs = classificação de serviço obtida durante o estágio;
Cre = classificação do relatório de estágio; e
Fp = formação profissional obtida durante o estágio, sendo os

factores de apreciação cotados da seguinte forma:

Cs � obtida pelo somatório das pontuações resultantes dos
quatro parâmetros constantes da ficha de notação mode-
lo n.º 5 (avaliação inicial), estabelecendo a seguinte cor-
respondência:

A � 2,5 valores;
B � 2 valores;
C � 1 valor.

Cre � o relatório de estágio será cotado, numa escala de 0
a 20, de acordo com a opinião formada pelo júri acerca
do conteúdo e forma de apresentação do mesmo;

Fp � será cotada numa escala de 0 a 20 valores e corres-
ponderá, observado aquele limite, ao somatório das se-
guintes pontuações: classificação final obtida no curso de
formação profissional a que alude o Despacho n.º 233/
90, de 27 de Dezembro de 1990, do Ministro do Planea-
mento e da Administração do Território, publicado no
Diário da República, n.º 16, de 19 de Janeiro de 1991;
outros cursos � 0,5 valores por cada dia de acção.

Consideram-se aprovados os estagiários que obtenham clas-
sificação final do estágio não inferior a 14 valores.

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

19 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com defi-
ciência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal. Estes devem declarar no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a
utilizar no processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do
diploma supramencionado.

10 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Júri, António Rodri-
gues da Costa Pontes. 1000177882

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de um estagiário, da carreira de técnico supe-
rior (economia).

(Processo n.º 7/2002-SRH)

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por força e com
as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se pú-
blico que, por despacho do presidente da Câmara, de 9 de Dezembro
de 2002, se encontra aberto concurso externo de ingresso para ad-
missão, em regime de contrato administrativo de provimento, de um
estagiário, da carreira de técnico superior (economia), integrado no
grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal deste municí-
pio.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga
em concurso, esgotando-se com o preenchimento do lugar.

3 � Conteúdo funcional � concepção e implementação de técni-
cas e instrumentos de planeamento aplicáveis à execução das políti-
cas municipais; organização, verificação e elaboração dos documen-
tos previsionais, suas revisões e alterações; preparação das candidaturas
para acesso aos fundos comunitários.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no município de Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lugar a
prover será remunerado pelo índice 310, escalão 1, constante do anexo
II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que corres-
ponde o vencimento líquido de € 962,02, sendo-lhe aplicável, no que
concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso apenas
os candidatos que reunam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares da licenciatu-
ra em Economia.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e específicos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

7.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
gerais e específicos dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício
da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99,
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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); e Estatuto disciplinar dos funcionários e agen-
tes da administração central, regional e local (Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Atribuições e competências e regime jurídico do funcio-
namento dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

Deontologia profissional � carta ética (10 princípios éti-
cos da Administração Pública).

b) Prova de conhecimentos específicos:

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-B/98, de 31 de
Dezembro; Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril; Lei n.º 15/
2001, de 5 de Junho; Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;

Regime de realização de despesas públicas com locação e
aquisição de bens e serviços, bem como da contratação
pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro, e respectivas alterações.

Duração � duas horas.

7.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de 10

dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Trofa, entregues pessoalmente nos Serviços de Recursos
Humanos, sitos no edifício Nova Trofa, (polo 2), ou remetidas atra-
vés de correio, sob registo e com aviso de recepção, para Município
da Trofa, Rua das Indústrias, 393, 4785-624 Trofa, expedidas até ao
termo do prazo fixado no n.º 8.1, delas devendo constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de telefo-
ne);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data da publicação do res-
pectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
da situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão de-
verá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado pelo candidato;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte.

8.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documento falso implica a participação
à autoridade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa es-

cala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em cada uma das operações de avaliação, tradu-
zidas na seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das reu-
niões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que as
solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção, nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes,
vice-presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr. João Eduardo Guimarães Moura de Sá, vereador da Câ-
mara Municipal, que substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos.

Dr.ª Manuela Amaral da Silva Espojeira, técnica superior
de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr. Jaime Carlos Assunção Moreira, vereador da Câmara
Municipal.

Dr.ª Patrícia Alexandra da Costa Serra, técnica superior de
2.ª classe.

15 � Júri do estágio � o mesmo que o do concurso.
16 � Duração do estágio � o estágio é de carácter probatório, com

a duração de um ano, e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

17 � Avaliação e classificação final de estágio � traduzir-se-á
numa escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâmetros
constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, de acordo com a seguinte fórmula:

3Cs + 2Cre + 0,5Fp
CFE = ��������

4

em que:

CFE = classificação final do estágio;
Cs = classificação de serviço obtida durante o estágio;
Cre = classificação do relatório de estágio; e
Fp = formação profissional obtida durante o estágio, sendo os

factores de apreciação cotados da seguinte forma:

Cs � obtida pelo somatório das pontuações resultantes dos
quatro parâmetros constantes da ficha de notação mode-
lo n.º 5 (avaliação inicial), estabelecendo a seguinte cor-
respondência:

A � 2,5 valores;
B � 2 valores;
C � 1 valor.

Cre � o relatório de estágio será cotado, numa escala de 0
a 20, de acordo com a opinião formada pelo júri acerca
do conteúdo e forma de apresentação do mesmo;

Fp � será cotada numa escala de 0 a 20 valores e corres-
ponderá, observado aquele limite, ao somatório das se-
guintes pontuações: classificação final obtida no curso de
formação profissional a que alude o Despacho n.º 233/
90, de 27 de Dezembro de 1990, do Ministro do Planea-
mento e da Administração do Território, publicado no
Diário da República, n.º 16, de 19 de Janeiro de 1991;
outros cursos � 0,5 valores por cada dia de acção.

Consideram-se aprovados os estagiários que obtenham clas-
sificação final do estágio não inferior a 14 valores.

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

19 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com defi-
ciência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal. Estes devem declarar no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a
utilizar no processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do
diploma supramencionado.

10 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Júri, António Rodri-
gues da Costa Pontes. 1000177883

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de Dezembro de 2002,
e na sequência da realização de concurso interno geral de acesso, foi
nomeada em concordância com a lista de classificação final a candi-
data abaixo designada para o seguinte lugar:

Um lugar de assistente administrativo principal:

Maria Edite Carriço Piegas Belmonte.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação do respectivo
cargo no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do acto de
nomeação no Diário da República. (Não carece de fiscalização pré-
via pelo Tribunal de Contas.)

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Filipe
Godinho Barradas. 1000177274

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de três lugares de jardineiro

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 19 de Dezembro de 2002,
e na sequência da realização de concurso externo de ingresso, foram
nomeadas em concordância com a lista de classificação final as can-
didatas abaixo designadas para os seguintes lugares:

Três lugares da categoria de jardineiro:

Maria Emília Ceroula.
Maria Rosa Galvão da Silva.

As candidatas nomeadas deverão tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de
Contas.)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Filipe
Godinho Barradas. 1000177276

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de cinco lugares de auxiliares de serviços gerais

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 19 de Dezembro de 2002,
e na sequência da realização de concurso externo de ingresso, foram
nomeadas em concordância com a lista de classificação final as can-
didatas abaixo designadas para os seguintes lugares:

Cinco lugares da categoria de auxiliares de serviços gerais:

Maria Antónia Rijo Rosa Brito.

Lourença Maria Silva Catarino Barradas.
Maria Deolinda Jorge Correia.
Vanda Isabel Pacheco Agostinho.
Maria Ludovina Saruga Pedrosa Oliveira.

As candidatas nomeadas deverão tomar posse do cargo no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de
Contas.)

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Filipe
Godinho Barradas. 1000177275

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 4/02

Concurso interno de acesso para dois lugares
de serralheiro mecânico principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador Jorge Nelson Hen-
riques Queiroz, de 20 de Novembro de 2002, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de serralheiro mecâ-
nico principal Gabriel Duarte dos Santos Gonçalves e António Manuel
Pereira Lázaro, classificados em 1.º e 2.º lugares respectivamente no
concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000083646

Aviso n.º 31/02

Concurso interno de acesso
para um lugar de arquitecto assessor

Despacho

Torna-se público que por despacho do vereador Jorge Nelson Hen-
riques Queiroz, de 20 de Novembro de 2002, no uso das competên-
cias que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de arquitecta assessor,
Maria do Carmo da Fonseca Pereira, única classificada no concurso
supra mencionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, A. Carlos Sousa Pinto. 3000083637

Aviso n.º 35/02

Concurso interno de acesso para dois lugares
de topógrafo de 1.ª classe

Despacho

Torna-se público que por despacho do vereador Jorge Nelson Hen-
riques Queiroz, de 19 de Novembro de 2002, no uso das competênci-
as que lhe foram delegadas, nomeou no cargo de topógrafo de 1.ª
classe, Mário Jorge Mesquita Pereira e José Pedro Basto Silva, classi-
ficados em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, no concurso supra
mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, A. Carlos Sousa Pinto. 3000083643

Aviso n.º 48/02

Concurso externo de ingresso para um lugar
de engenheiro técnico agrário estagiário

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de competências desta Câmara Municipal
proferido em 4 de Novembro de 2002, está aberto, pelo prazo de 10
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dias úteis, concurso externo de ingresso para um lugar de engenheiro
técnico agrário estagiário do quadro do pessoal desta autarquia, no
âmbito da aplicação da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decretos-
-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 265/88, de 28 de Julho, (artigo 5.º), 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 29/01, de 3 de Fevereiro.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido para o lugar vago
existente e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � escalão 1, índice 215, € 667,21.
4 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de mé-

todos e processos de natureza técnica, com autonomia e responsabi-
lidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma es-
pecialização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um
curso superior que não confira o grau de licenciatura em área de for-
mação adequada.

5 � Serviço a que se destina � Serviço Municipal de Protecção
Civil.

6 � Local de prestação de trabalho � o local de prestação de tra-
balho abrangerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

7 � Requisitos de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir curso superior que não confira o grau de licenciatura

em área de formação adequada;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito 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 obri-
gatória.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de entrevista profissional de selecção, avaliação curricular e
prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos escrita.

O ordenamento final dos candidatos será resultante da aplicação da
fórmula a seguir indicada, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

EPS + AC + PCTGE
CF = ��������

3

sendo:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
PT = prova conhecimentos teóricos gerais e específicos.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constará de acta de reunião de júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Programa de provas:

Entrevista profissional de selecção, que terá a duração até 15
minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos.

Avaliação curricular, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

2HL + 3FPC + 5EP
AC = ��������

10

HL = habilitação académica de base onde se ponderará a
titularidade de um grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;

FPC = formação profissional complementar, onde se pon-
derarão as acções de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionadas com a área funcional do lugar pos-
to a concurso;

EP = experiência profissional em que se ponderará o tem-
po de serviço efectivo de funções desempenhadas na área
de actividade deste concurso.

Prova de conhecimentos, que terá a duração de uma hora e trin-
ta minutos, versará sobre o conhecimento das seguintes maté-
rias:

Conhecimentos gerais:

1) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disci-
plinar;

2) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/
01, de 11 de Maio � Regime de férias, faltas e licenças;

3) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as altera-
ções do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do
Procedimento Administrativo;

4) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril � Medidas de Mo-
dernização Administrativa com as alterações do Decreto-Lei
n.º 29/2000, de 13 de Março.

Conhecimentos específicos:

1 � Legislação florestal:

Espécies florestais rápido crescimento;
Geral;
Licenças camarárias;
Protecção da floresta contra incêndios florestais;
Queimadas.

2 � Incêndios florestais:

Carta risco de incêndio;
Intercâmbio entre as diversas entidades;
Classificação de ocorrências;
Características específicas;
Efeitos;
Causas e origens mais comuns;
Evolução e situação actual;
Prevenção;
1.ª intervenção;
Técnicas gerais de combate;
Rescaldo;
Medidas após o incêndio.

3 � Fogos controlados:

Enquadramento ao uso do fogo;
Comportamento do fogo;
Implementação operacional do fogo controlado;
Guias de fogo controlado.

4 � Tratamento e abate de árvores:

Poda de formação e de manutenção;
Abates direccionais e desmontagem;

5 � Exploração florestal:

Operações;
Máquinas;
Abate;
Carregamento e transporte.

6 � Ordenamento florestal:

Etapas para a elaboração do plano;
Estrutura de um plano.

7 � Repovoamento florestal:

Planeamento de sistemas florestais;
Caracterização ecológica das estações-factores

edáficos;
Solos florestais.

8 � Inventário florestal:

Levantamento de campo;
Estrutura de povoamento;
Base de dados.

9 � Avaliação de áreas de risco:

Levantamento da área;
Base de dados.

Bibliografia:

A. A. Monteiro Alves, Técnicas de produção florestal,
Lisboa 1982;

Albino de Carvalho � Produção e exploração de
madeiras-aspectos tecnológicos n.º 4, Lisboa 1970;

Direcção Geral das Florestas � principal legislação flo-
restal, Lisboa 2002;

Direcção Geral de Fomento Florestal � técnicas de pre-
paração de terreno para florestação, Lisboa 1981;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 12 � 15 de Janeiro de 2003 947

Emmanuel Michau � A poda das árvores ornamentais,
Porto 1998;

Filomena Teixeira � Movimentação manual de cargas,
IDICT 1998;

Filomena Teixeira � Trabalho florestal � manual de
prevenção 1998;

ISA, Silvicultura especial, Lisboa 1976;
J, Pina Manique e Albuquerque, carta ecológica de

Portugal (1954);
John D. Mattthews � Silvicultural Systems, Oxford

1994;
José Jesus Gaspar � Dep. de operações florestais � G.

P. S., Coimbra 1994;
Josefa Buxo de Carvalho e José Pedro Lopes � classi-

ficação de incêndios florestais, Lisboa 2001;
Paulo Fernandes, Hermínio Botelho e Carlos Lourei-

ro � Manual de formação para a técnica do fogo
controlado, UTAD 2002;

Seigue A. � La Forêt circumméditerranéenne et ses
problèmes � Maison-neuve et larose, Paris 1986;

Tabelas � Direcção Geral dos Serviços Florestais e
Aquicolas, Lisboa 1969.

9 � Marcação das provas � a data e o local da entrevista e das
provas serão definidos oportunamente e comunicados em tempo útil
aos candidatos.

10 � Formalização � os interessados deverão utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal para o efeito, no qual deverá constar o nome do candida-
to, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência (rua e
número, código postal e localidade), número de telefone, data de
nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, referência ao concurso a que se candidata, declaração
em alíneas separadas e sob compromisso de honra da situação precisa
em que se encontra relativamente a cada uma das alíneas do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e assinatura.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do curriculum vitae, devidamente comprovado, certificado
de habilitações, bilhete de identidade e cartão de contribuinte, sob pena
de exclusão.

12 � Para efeitos de admissão a concurso os candidatos com grau
de incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60% devem decla-
rar, no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar as respecti-
vas capacidades de comunicação e expressão, sendo dispensada a apre-
sentação imediata de documentos comprovativo.

13 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçados à Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Rua de Álvares
Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro
do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedi-
do até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal de Gestão
de Pessoal.

15 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Mu-
nicipal.

16 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento 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 es-
crupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discri-
minação.

17 � O júri deste concurso que será o mesmo do estágio, terá a
seguinte constituição:

Presidente � vereador António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais suplentes � director municipal de administração geral, Dr.

António Carlos Sousa Pinto, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e o director municipal de seguran-
ça e protecção civil, engenheiro Salvador de Pinho Ferreira
Almeida.

Vogais suplentes � chefe de Divisão Municipal de Gestão de
Pessoal Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro,
e a engenheira civil de 2.ª classe Maria Paula Freire Silva
Azevedo Oliveira.

18 � O estágio terá a duração de um ano.
19 � A avaliação e a classificação final dos estagiários terá em

atenção o relatório do estágio e a classificação obtida durante o pe-
ríodo de estágio, traduzidas na escala de 0 a 20 valores.

20 � O ingresso na categoria de base da carreira a concurso de-
pende da aprovação em estágio com a classificação não inferior a
Bom (14 valores).

9 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Pinto.

3000083633

Aviso
Torna-se público que por despacho de 19 de Novembro de 2002,

do vereador com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, foi
autorizada a reclassificação profissional do funcionário Paulo Leonel
Amorim Santos na categoria de fiscal de obras, nos termos da alínea a)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas, atento
o disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

22 de Novembro de 2002. � O Director Municipal, por subdele-
gação de competências, António Carlos de Sousa Pinto.

3000083640

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso

Concurso interno de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de acção educativa

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 16 de De-
zembro de 2002, foi nomeada para o lugar de auxiliar de acção edu-
cativa, a candidata abaixo mencionada:

Rosa Maria Ferreira da Silva Bento, escalão 1, índice 137.

O prazo de aceitação da referida nomeação é de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Car-
los Marta Soares. 3000083642

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso

Requisição

Torna-se público, que foi autorizada a requisição do funcionário
João José Chaves de Sousa, para o município de Lamego, com efeitos
a 2 de Dezembro.

10 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Pinto Batista Dias. 3000083622

JUNTA DE FREGUESIA DA MINA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de

Junta aprova na reunião realizada em 30 de Dezembro de 2002, foi
nomeada para o lugar de auxiliar de acção educativa a que se refere o
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 245, de 23 de Outubro de 2002, a candidata classificada em 1.º
lugar, abaixo designada:

Fernanda Cristina Dias Pereira Cotrim.

A candidata nomeada deverá tomar posse nos 20 dias imediatos ao
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor.)

2 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Junta, Joaquim Marques
Rocha. 3000083953
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de
Junta aprova na reunião realizada em 30 de Dezembro de 2002, foi
nomeada para o lugar de assistente administrativo a que se refere o
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 245, de 23 de Outubro de 2002, a candidata classificada em 1.º
lugar, abaixo designada:

Sónia Isabel Varela Pontes Pauleta.

A candidata nomeada deverá tomar posse nos 20 dias imediatos ao
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor.)

2 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Junta, Joaquim Marques
Rocha. 3000083956

JUNTA DE FREGUESIA DE PALMELA

Aviso

Nomeação

Torna-se público, para os devidos efeitos, que por deliberação da
Junta de Freguesia de 29 de Novembro de 2002, foi nomeado para o
lugar de cantoneiro de arruamentos o candidato Luís Alberto Nunes
Júlio, cujo aviso de abertura foi publicado na 3.ª série, n.º 212, de 13
de Setembro de 2002.

Deve o mesmo tomar posse no referido lugar, no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso. (Não carece de vis-
to do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

2 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Junta, João Gabriel
da Conceição Batista. 1000170357

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Aviso

Concurso externo de ingresso para preenchimento de um
lugar de auxiliar de serviços gerais e um lugar de vigi-
lante de jardins e parques infantis do grupo de pessoal
auxiliar.

Nomeação

Filipe Gonçalo Faria Santos, presidente da Junta de Freguesia de Rio
de Mouro:

Torna público que, por deliberação do executivo da Junta de Fre-
guesia de Rio de Mouro de 21 de Novembro de 2002, foram nomea-
dos para provimento de um lugar de auxiliar de serviços gerais e um
lugar de vigilante de jardins e parques infantis, do grupo de pessoal
auxiliar, Joaquim António Esteves e Sérgio Gastão de Sousa Marti-
nho, classificados em primeiro lugar nos concursos mencionados em
epígrafe, abertos por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 170, de 25 de Julho de 2002.

Os candidatos deverão apresentar-se para tomar posse nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Junta, Filipe Gonçalo
Faria Santos. 3000081948

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FERNANDO

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Pires, presidente da Junta de Freguesia de Vila Fernando, do
município da Guarda:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vila Fernando, do município da Guarda, tendo em conta
o parecer emitido em 9 de Julho de 2002, 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 22 de Novembro de 2002:

Brasão � escudo de ouro, uma gavela de espigas de centeio de
verde, atadas de prata, entre flor-de-lis de azul, realçada de
prata, em chefe e campanha diminuta ondada de azul e prata
de três tiras. Coroa mural de prata de três torres. Listel bran-
co, com a legenda a negro: «VILA FERNANDO � GUAR-
DA».

Bandeira � azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Vila Fernando � Guarda».

22 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Junta, António Pires.
3000083725

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA SOEIRO DO CHÃO

Edital

Brasão, bandeira e selo

António da Costa Albuquerque, presidente da Junta de Freguesia de
Vila Soeiro do Chão, do município de Fornos de Algodres:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vila Soeiro do Chão, do município de Fornos de Algo-
dres, tendo em conta o parecer emitido em 19 de Março de 2002,
pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugue-
ses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do ar-
tigo 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 26 de No-
vembro de 2002:

Brasão � escudo de verde, feijoeiro de ouro, arrancado e folhado
do mesmo, frutado e florido de prata, realçado de vermelho,
entre duas ovelas de ouro, realçadas e unguladas de negro, a da
dextra volvida; campanha diminuta ondada de prata e azul de
três tiras. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco,
com a legenda a negro: «VILA SOEIRO do CHÃO».

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
Vila Soeiro do Chão � Fornos de Algodres».

4 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Junta, António da Costa
Albuquerque. 3000083724

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de técnico superior de 1.ª classe (engenheiro
civil).

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, faz-se público que, por deliberação do conselho de administra-
ção, de 5 de Novembro de 2002, 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 provi-
mento de dois lugares de técnico superior de 1.ª classe (engenheiro
civil) do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal des-
tes Serviços Municipalizados.

1 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo 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, 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, com as alterações constantes na
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, à abertura de concurso interno de aces-
so geral, para provimento de dois lugares de técnico superior de 1.ª
classe, a que correspondente o escalão 1, índice 460.

2 � A selecção dos concorrentes é feita através de avaliação cur-
ricular e entrevista profissional de selecção.

3 � O concurso é válido para as vagas existentes e cessa com o
seu preenchimento.

4 � O local de trabalho é na área do município de Águeda.
5 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do

Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
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ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as
condições de trabalho e demais regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

6 � As funções a exercer são as inerentes ao conteúdo funcional
da carreira de técnico superior � Despacho n.º 6871/2002, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril.

7 � Requisitos de admissão � em cumprimento da alínea h) do
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entida-
de 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.

7.1 � Gerais � a estes concursos poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � os referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento de admissão, dirigido ao presidente do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Águeda,
remetido pelo correio, com aviso de recepção expedido até ao termo
do prazo fixado para Serviços Municipalizados de Água e Saneamen-
to, Praça do Município, 3750-111 Águeda, ou entregue pessoalmente
na secretaria dos Serviços Municipalizados devendo nele constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade com indicação do termo de validade e serviço emis-
sor, número fiscal de contribuinte, situação militar, número
de telefone, residência e código postal;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diário

da República onde consta a publicação do presente aviso;
d) Categoria que possui, tempo de serviço e classificação de

serviço referente aos três últimos anos;
e) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciarem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

8.1 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado;
b) Certificado autêntico ou autenticado, pelo notário, compro-

vativo das habilitações literárias ou mediante a apresenta-
ção do original para autenticação nestes serviços;

c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada emitida
pelo serviço da qual constem natureza do vínculo, a catego-
ria, o respectivo escalão e índice remuneratório, e a antigui-
dade na categoria, na carreira e na função pública e as clas-
sificações de serviço dos últimos três anos;

f) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte.

9 � Dispensa de documentos � os documentos comprovativos dos
requisitos exigidos pelas alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dispensa-
dos, devendo os candidatos declarar no respectivo requerimento de
admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram relativamente a cada um daqueles
requisitos.

10 � Os candidatos que pertençam ao quadro destes Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento, são dispensados da apresentação
dos documentos que constem dos respectivos processos individuais.

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

12 � Métodos de selecção � o método de selecção consiste na
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

12.1 � Na avaliação curricular são ponderados obrigatoriamente
os seguintes parâmetros:

a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional em que serão considerados os cursos

de acções de formação na área para que é aberto o concurso;
c) Experiência profissional � em que se ponderação o desem-

penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
é aberto o concurso.

12.2 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

13 � Os critérios de avaliação da entrevista profissional de selec-
ção e de apreciação e ponderação curricular, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam da acta da reunião do júri do concurso, que será facultada aos
candidatos, sempre que solicitada.

14 � A classificação final resultará da aplicação dos referidos
métodos de selecção, em que todos os parâmetros serão valorizados
numa escala de 0 a 20 valores e será obtida através da média aritmé-
tica simples.

15 � Afixação e publicitação das listas � a relação de candidatos
admitidos e de classificação final serão publicitadas nos prazos esta-
belecidos nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

16 � Composição do júri:

Presidente � Dr. António José Pinto Galvão, presidente do
conselho de administração, substituído nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo engenheiro José Eloi Morais Correia, adminis-
trador.

Vogais efectivos � Dr.ª Nair Barreto Carvalho Alves Silva, ad-
ministradora, e engenheira Dina Matilde Sarrico Batel, direc-
tor delegado.

Vogais suplentes � engenheiro José António Marques Barreira,
director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e
Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Águeda, e arquitec-
ta Marlene Ferreira Marques, directora do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de
Águeda.

27 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Pinto Galvão. 1000177894

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos legais, torna-se público que o conselho de
administração na sua reunião de 23 de Dezembro de 2002, deliberou
prover os candidatos Maria José Teixeira da Silva e Maria Amélia da
Cunha Ferreira Pina Silva no lugar de auxiliar administrativo.

Mais se informa que de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, os nomeados deverão tomar posse no
prazo de 20 dias contados da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

27 de Dezembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 1000177891

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualifi-
cação de instalador de dispositivos limitadores de ve-
locidade n.º 101.99.97.6.005.

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de
dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.97.6.005, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 2 de Maio de 1997, o
nome da empresa passa a ser o seguinte:

Electro Zacarias & Filho � Reparações Eléctricas Auto, L.da

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

18 de Novembro de 2002. � O Administrador, Carlos Nieto de
Castro. 3000079848
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Aviso

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qua-
lif icação de instalador e reparados de tacógrafos
n.º 101.25.97.6.019.

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador e
reparador de tacógrafos n.º 101.25.97.6.019, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 115, de 19 de Maio de 1997, a marca de
selagem da empresa passa a ser a seguinte:

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

20 de Novembro de 2002. � O Administrador, Carlos Nieto de
Castro. 3000080636

Aviso

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qua-
lif icação de reparador e instalador de tacógrafos
n.º 101.25.97.6.002.

No certificado de reconhecimento de qualificação de reparador e
instalador de tacógrafos n.º 101.25.97.6.002, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 116, de 20 de Maio de 1997, o nome da
empresa passa a ser o seguinte:

Electro Zacarias & Filho � Reparações Eléctricas Auto, L.da

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

21 de Novembro de 2002. � O Administrador, Carlos Nieto de
Castro. 3000080631

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 62, de 14 de Março de 2002. Assim, onde
se lê «Técnico superior de 2.ª classe» deve ler-se «Técnico superior
de história de 2.ª classe».

2 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal, por subdelega-
ção de competências, António Carlos de Sousa Pinto. 3000083641

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 173, de 29 de Julho de 2002. Assim, onde

se lê «Técnico superior de 2.ª classe» deve ler-se «Técnico superior
de contabilidade e administração de 2.ª classe».

12 de Dezembro de 2002. � O Director Municipal, por subdelega-
ção de competências, António Carlos de Sousa Pinto. 3000083656

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso

Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 4/83

Rectificação

Manuel do Nascimento Martins, licenciado em Ciências Geológicas e
presidente da Câmara Municipal de Vila Real:

Torna público que, por ter saído com inexactidão no Diário da
República, n.º 284, de 9 de Dezembro de 2002, o aviso n.º 59-DGT/
2002, rectifica-se o mesmo, aditando o seguinte «que o pedido de
alteração aos lotes L, M e N ao alvará de licenciamento de operação
de loteamento urbano n.º 4/83, de 21 de Abril de 1983, do prédio sito
no Lugar de Ponte da Petisqueira, freguesia de Lordelo, concelho de
Vila Real».

10 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel do
Nascimento Martins. 3000083620

JUNTA DE FREGUESIA DE PALMELA

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de cantoneiro de arruamentos

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que o aviso de abertura do
concurso externo acima mencionado, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 212, de 13 de Setembro de 2002, foi publicado
com inexactidão. Assim onde lê «Ponto 9.2 � Na entrevista profis-
sional (todo o ponto será rectificado/substituído)» deverá ler-se «Ponto
9.2 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na análise
do respectivo currículo profissional.»; onde se lê «Ponto 9.3 � É
anulado este ponto»; onde se lê «Ponto 10 � A classificação final
será obtida através da aplicação da seguinte fórmula: (é substituída a
fórmula)» deverá ler-se «CF = PCP + AC em que: CF = classificação
final; PCP = prova de conhecimentos profissionais; AC = avaliação
curricular».

Pelo facto de só ter havido um candidato ao referido concurso e o
mesmo estar em regime de contrato de trabalho a termo certo nesta
autarquia foi o mesmo avisado desta correcção.

28 de Novembro de 2002. � O Presidente da Junta, João Gabriel
da Conceição Batista. 1000170322

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA

Aviso

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 257, de 7 de Novembro de
2002, onde se lê «índice 164» deve ler-se «índice 146».

18 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Junta, Joaquim de
Magalhães Leite. 3000083636



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 12 � 15 de Janeiro de 2003 951

3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

CDR � CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, 49, rés-do-chão, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa

Capital social: € 285 747,10

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1518/810825.

Pessoa colectiva n.º 501158049.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais, aplicável ex vi por força do
artigo 120.º do mesmo diploma legal, convocam-se as sócias para
reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 17 de Fevereiro
de 2003, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar aprovar o balanço especialmente organizado para
a cisão da sociedade, com efeitos reportados a 30 de Setem-
bro de 2002;

2) Discutir e deliberar sobre o projecto de cisão já registado na
competente conservatória do registo comercial, apresenta-
do pela gerência da sociedade.

Nos termos e para os efeitos dispostos no n.º 4 do artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais, desde já se dá conhecimento a
todos os interessados de que foi efectuado o registo do projecto de
cisão, podendo uma cópia do mesmo ser consultada na sede social
pelas sócias e credores sociais, bem como toda a documentação a
ele anexa e ainda as contas, relatórios do órgão de gestão, relatórios
e pareceres do órgão de fiscalização e deliberações de assembleias
gerais sobre essas contas, relativamente aos três últimos exercícios,
podendo as sócias e credores sociais obter, sem encargos, cópia in-
tegral dessa documentação.

A Gerência: (Assinaturas ilegíveis.) 1000177847

CENTRO DE HEMODIÁLISE DO LUMIAR, L.DA

Sede: Rua de Luís Pastor de Macedo, lote 12, rés-do-chão,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa

Capital social: € 144 651,40

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 57 704.

Pessoa colectiva n.º 501350497.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º
do Código das Sociedade Comerciais, aplicável ex vi por força do ar-
tigo 120.º do mesmo diploma legal, convoca-se a sócia única para a
assembleia geral extraordinária no dia 17 de Fevereiro de 2003, pelas
15 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar aprovar o balanço especialmente organizado para
cisão da sociedade, com efeitos reportados a 30 de Setembro
de 2002;

2.º Discutir e deliberar sobre o projecto de cisão já registado na
competente conservatória do registo comercial, apresenta-
do pela gerência da sociedade.

Nos termos e para os efeitos dispostos no n.º 4 do artigo 100.º  do
Código das Sociedades Comerciais, desde já se dá conhecimento a todos
os interessados de que foi efectuado o registo do projecto de cisão,

podendo uma cópia do mesmo ser consultada na sede social pela
sócia e credores sociais, bem como toda a documentação a ele anexa
e ainda as contas, relatórios do órgão de gestão, relatórios e parece-
res do órgão de fiscalização e deliberações de assembleias gerais so-
bre essas contas, relativamente aos três últimos exercícios, podendo
a sócia e credores sociais obter, sem encargos, cópia integral dessa
documentação.

A Gerência: (Assinatura ilegíveis.) 1000177846

CIMPOR � CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 35, 1250-009 Lisboa

Capital social: € 672 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 731.

Pessoa colectiva n.º 500722900.

Aditamento à convocatória

A requerimento, apresentado em tempo, da accionista SECILPAR,
S. L. Sociedad Unipersonal, com sede em Calle Pez Volador 40, Bajo
D 28007 Madrid, Espanha, que comprovou ser titular do número
suficiente de acções para o efeito (correspondentes pelo menos a 5 %
do capital social), são, nos termos do artigo 378.º do Código das
Sociedades Comerciais, aditados à ordem de trabalhos da convocatória
da assembleia geral da CIMPOR � Cimentos de Portugal, SGPS, S. A.,
para reunir no auditório da CULTURGEST � Edifício da Caixa
Geral de Depósitos, em Lisboa, entrada pela Rua do Arco do Cego,
no dia 31 de Janeiro, pelas 11 horas, conforme publicações
efectuadas no Diário de Notícias, de 30 de Dezembro de 2002, no
Boletim de Cotações, da mesma data, e no Diário da República,
3.ª série, n.º 302, de 31 de Dezembro de 2002, os adiante referi-
dos pontos 2 e 7, pelo que a ordem de trabalhos da referida
assembleia passa a ser a seguinte:

Ponto 1 � Deliberar sobre a alteração do contrato social, nos
seguintes termos:

a) Modificação dos artigos 4.º e 7.º;
b) Aditamento de um novo artigo 12.º-A;
c) Modificação do n.º 2 do artigo 14.º;
d) Modificação do n.º 2 do artigo 18.º;
e) Eliminação do capítulo VI, «Disposições transitórias», e

supressão do artigo 22.º do contrato social;

Ponto 2 � Deliberar sobre a revogação dos n.os 5 a 8, 10, 12,
alínea b), e 13 do artigo 7.º e do artigo 8.º do contrato de
sociedade;

Ponto 3 � Deliberar sobre o aditamento de um novo artigo 10.º-A
ao actual contrato de sociedade;

Ponto 4 � Deliberar sobre a alteração ao n.º 4 e aditamen-
to dos n.os 5 e 6 ao artigo 12.º do actual contrato de so-
ciedade;

Ponto 5 � Deliberar sobre o aditamento de três novos números
ao corpo do artigo 13.º do actual contrato de sociedade;

Ponto 6 � Deliberar sobre o aditamento de um n.º 3 ao arti-
go 15.º do actual contrato de sociedade;

Ponto 7 � Deliberar sobre o aditamento de uma nova secção V

ao capítulo III e de um artigo 19.º-A ao actual contrato de
sociedade.

Informam-se os Srs. Accionistas de que o texto das propostas da
SECILPAR, S. L. Sociedad Unipersonal, referentes aos mencionados
pontos 2 a 7 da ordem de trabalhos, se encontra disponível, para
consulta, na sede social da CIMPOR � Cimentos de Portugal, SGPS,
S. A., durante as horas de expediente.

No mais mantém-se tudo o que consta da convocatória anterior-
mente publicada.

7 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Miguel António Monteiro Galvão Teles. 3000084525
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BALANCETES

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A. (SOCIEDADE ABERTA)

Sede social: Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa

Capital social: 1 500 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1607.
Contribuinte n.º 500852367.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em milhares de euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 508 610 � 508 610 449 461
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......................... 408 433 � 408 433 432 409
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................... 3 977 428 8 428 3 969 000 5 783 096
4 � Créditos sobre clientes ....................................................................... 15 052 981 202 156 14 850 825 13 788 049
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................ 2 943 756 50 068 2 893 688 3 873 515

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ..... 803 483 4 972 798 511 1 339 157
b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de outros emissores ..... 2 140 273 45 096 2 095 177 2 534 358

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................... (2 891) (�)   (2 891) (60 839)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................................ 554 032 73 485 480 547 352 611
7 � Participações ...................................................................................... 875 254 57 005 818 249 773 727
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................................... 739 312 1 394 737 918 726 832
9 � Imobilizações incorpóreas .................................................................. 410 637 265 062 145 575 138 251

10 � Imobilizações corpóreas ..................................................................... (489 479) (265 118) (224 361) (231 057)

(Dos quais: imóveis) ............................................................................. (489 479) (265 118) (224 361) (231 057)

11 � Capital subscrito não realizado .......................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ................................... � � � �
13 � Outros activos .................................................................................... 354 162 7 665 346 497 305 093
15 � Contas de regularização ...................................................................... 1 729 968 � 1 729 968 774 394
16 � Prejuízo do exercício ......................................................................... � � � �

                            Total do activo ............................................... 28 365 079 1 180 322 27 184 757 27 711 442

AVISOS

CDR � CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, 49, rés-do-chão, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa

Capital social: € 285 747,10

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1518/810825.

Pessoa colectiva n.º 501158049.

Aviso

Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, dá-se conhecimento de ter sido efectuado o registo do
projecto de cisão simples, encontrando-se este projecto, assim como
a respectiva documentação anexa, à disposição, para consulta pelos
sócios e pelos credores sociais, na sede social da sociedade.

6 de Janeiro de 2003. � A Gerência: César M. S. Silva � Rui M.
F. Martins. 3000084382

CENTRO DE HEMODIÁLISE DO LUMIAR, L.DA

Sede: Rua de Luís Pastor de Macedo, lote 12, rés-do-chão,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa

Capital social: € 144 651,40

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 57 704.

Pessoa colectiva n.º 501350497.

Aviso

Nos termos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, dá-se conhecimento de ter sido efectuado o registo do
projecto de cisão simples, encontrando-se este projecto, assim
como a respectiva documentação anexa, à disposição, para con-
sulta pelos sócios e pelos credores sociais, na sede social da so-
ciedade.

6 de Janeiro de 2003. � Pela Gerência, César Manuel Santos Silva.
3000084384
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PORTFOLIO MANAGERS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Campo Grande, 35, 10.º-D, 1700-087 Lisboa

Capital social: 500 000 euros

Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9483/001011.
Contribuinte n.º 504955438.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

12+13+130 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito . 15 992,42 � 15 992,42 2 452,80

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito . 250 774 � 250 774 253 477,07
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito .............................................................................................. 8 712 887 10 266 649

a) À vista ................................................................................................................................................ 349 260 349 260
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................. 8 363 627 9 615 854

2 � Débitos para com clientes ..................................................................................................................... 10 849 214 10 925 677

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ............... 2 391 830 2 512 431
b) Outros débitos ..................................................................................................................................... 8 457 384 8 413 246

ba) À vista ....................................................................................................................................... 4 892 303 4 793 865
bb) A prazo ..................................................................................................................................... 3 565 081 3 619 381

3 � Débitos representados por títulos ......................................................................................................... 2 961 401 2 238 948

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................... 1 569 212 557 027
b) Outras provisões ................................................................................................................................. 1 392 189 1 681 921

4 � Outros passivos ..................................................................................................................................... 181 652 165 139
5 � Contas de regularização ......................................................................................................................... 417 842 1 122 861
6 � Provisões para riscos e encargos .......................................................................................................... 250 499 210 952

a) Provisões para pensões e encargos similares ...................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................. 250 499 210 952

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................................................................... � �
8 � Passivos subordinados ........................................................................................................................... 1 798 632 1 359 202
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................... 1 500 000 1 000 000

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................... 300 000 235 544
11 � Reservas ................................................................................................................................................. 83 121 107 823
12 � Reservas de reavaliação ......................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ........................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................................ 129 509 78 647

                                        Total do passivo ....................................................................... 27 184 757 27 711 442

Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

1 � Passivos eventuais ................................................................................................................................... 9 157 779 7 939 011

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...................................................... � �
Cauções e activos dados em garantia .............................................................................................. 176 783 170 153

2 � Compromissos ......................................................................................................................................... 1 969 211 1 632 505

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................................. � �

O Conselho de Administração: Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes � Patrick Gérard Daniel Coudéne. � O Director do Departamento
de Planeamento e Contabilidade, Manuel José Dias de Freitas. 3000080251
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(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

240/1+245+255+2480+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo . 5 116,45 � 5 116,45 1 863,40
250+251+2580+26

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. . 5 116,45 � 5 116,45 1 863,40
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�

29040�29200�
29210�2925�2953

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � 54 997,68
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953+5624(dev.)

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 23 759,75 14 223,54 9 536,21 17 212,71

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 86 139,41 23 252,50 62 886,91 71 697,01
468+4691�482

420+4280+461�  (Das quais: imóveis) ...................... (�) (�) (�) (�)
4820�48280

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 16 753,61 � 16 753,61 22 050,80
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 35 655,37 � 35 655,37 10 619,75
58 (dev.)+59

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... 166 800,05 � 166 800,05 226 148,37

      Total do activo ................... 600 991,06 37 476,04 563 515,02 660 519,59

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 7 456,92 20 464,20

52+54+56 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 62 379,82 35 723,71
58(cred.)+59

60 8 � Passivos subordinados .................................................................... 350 000 196 043,98
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 500 000 500 000
66 13 � Resultados transitados .................................................................... �356 321,72 �91 712,30

                               Total do passivo ........................................... 563 515,02 660 519,59

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ................................................................................................................... 3 689,63

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...................................... �
(970) Cauções e activos dados em garantia ............................................................................... 3 689,63

(92) 2 � Compromissos ......................................................................................................................... 11 950,36

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................. �

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, Rogério Paulo S. H. Marcelo. 3000080414
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AVEIRO

PEC-LUSA � INDÚSTRIA DE PRODUTOS PECUÁRIOS
DE AVEIRO, COIMBRA E VISEU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4001;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936428; data do depósito:
260602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2000936717

MEALHADA

CAVALINAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da República, 60, Pampilhosa, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 505254611; data da apresenta-
ção: 260702.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Dias Mon-
teiro. 2001642601

OLIVEIRA DO BAIRRO

NOLASCO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 501533559; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726490

MARTINS & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 117; identificação de pessoa colectiva n.º 501529560; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726481

TIPOLITO � GRÁFICA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 108; identificação de pessoa colectiva n.º 500813205; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726473

TILACHA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 103; identificação de pessoa colectiva n.º 500722056; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726465

SAIMEIROS & VELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 102; identificação de pessoa colectiva n.º 500405549; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726511

URBOLIVA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 91; identificação de pessoa colectiva n.º 501617221; data da
entrega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726449

MANUEL DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 22; identificação de pessoa colectiva n.º 500511657; data da
entrega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726520

DIFERENCIAL � ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 18; identificação de pessoa colectiva n.º 501323538; data da
entrega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726538

IFEC � INDÚSTRIAS DE FERRAGENS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 338; identificação de pessoa colectiva n.º 502606495; data da en-
trega: 20020628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000329624

MACROCER � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 502606509; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000329608

FIAZUL � FÁBRICA INTERNACIONAL
DE AZULEJOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 471; identificação de pessoa colectiva n.º 503294195; data da en-
trega: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000329616

COSTA, MAYA E PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 411; identificação de pessoa colectiva n.º 503001643; ins-
crição n.º 6 e averbamento n.º 1 ; números e datas das apresenta-
ções: 2/20020328 e 1/20021114.

Certifico que foi registado o aumento do capital social para
5000 euros, sendo o aumento na quantia de 502 410$, realizado em
dinheiro e subscrito pelo sócio Luís Eduardo Sereno Pinto, alterando-
-se o artigo 3.º do contrato social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em três quotas, sendo duas de valor nominal de 990 euros e
60 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís Eduardo
Sereno Pinto e Pedro Gonçalo Baia Ferreira da Costa, e uma de
3004 euros e 80 cêntimos, pertencendo ao sócio Luís Eduardo Sere-
no Pinto.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2001 em 14 de Novembro de 2002.

Foi depositado o pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000329640

ABC LÍNGUAS � ACADEMIA DE LÍNGUAS
DE OLIVEIRA DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 573; identificação de pessoa colectiva n.º 503755966; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 1 e 2/20021108.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
A renúncia à gerência de Emanuel Mónica Filipe, por renúncia de

22 de Outubro de 2002;

O aumento do capital social para 16 000 euros, pela entrada em
dinheiro de 11 000 euros, subscritos 4850 euros pela sócia Elsa Cris-
tina Morais Vilela Filipe para reforço das suas quotas em partes iguais,
2950 euros pela sócia Ana Sofia Medeiros Ferreira, que cria uma nova
quota, e 3200 euros pela entrada da nova sócia Cristina Maria de
Barros Dias Valente, casada com Johny Gonçalves Valente na co-
munhão de adquiridos, residente na Rua das Cavadas, bloco 4.º, 1.º,
esquerdo, Oiã, Oliveira do Bairro, criando-se outra nova quota;

A alteração do contrato social, alterando-se os artigos 3.º e 5.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e demais bens
constantes da escrita social, é de 16 000 euros, dividido em cinco
quotas, uma de 4675 euros e outra de 4925 euros, da sócia Elsa Cris-
tina Morais Vilela Filipe, uma de 3200 euros, da sócia Cristina Ma-
ria de Barros Dias Valente, uma de 2950 euros e outra de 250 euros,
da sócia Ana Sofia Medeiros Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer
a todas as sócias.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de duas
gerentes, uma das quais terá que ser a gerente Elsa Cristina Morais
Vilela Filipe.

Foi depositado o pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000346146

GUNDAUTO � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 155; identificação de pessoa colectiva n.º 501212353; data da en-
trega: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000329055

SOCIEDADE HOTELEIRA DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 503075272; inscrições
n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 1 e 2/20021107.

Certifico que foi registada a nomeação de gerentes de Isabel Cris-
tina da Costa Capela Domingues e de João Batista Capela, por deli-
beração de 29 de Outubro de 2002.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000346120

VMGÁS � SOCIEDADE INSTALADORA
REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 514; identificação de pessoa colectiva n.º 503490873; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/20021107.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
O aumento do capital social para 40 000 euros, pela entrada em

dinheiro de 35 000 euros, subscritos 15 000 euros pelo sócio Paulo
Alexandre Pereira e Mouta, para reforço das suas quotas, e
20 000 euros pela entrada da nova sócia Maria Isabel Camarate Nunes
de Matos e Moura, residente e casada com Paulo Alexandre Pereira
e Mouta, criando-se uma nova quota;
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A alteração do contrato social, alterando-se os artigos 3.º e 4.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e demais bens
constantes da escrita social, é de 40 000 euros, dividido em três
quotas, duas iguais de 10 000 euros, do sócio Paulo Alexandre Pe-
reira e Mouta, e uma de 20 000 euros, da sócia Maria Isabel Cama-
rate Nunes de Matos e Moura.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade ficam a pertencer
a ambos os sócios, obrigando-se a mesma com a intervenção de um
sócio gerente.

Foi depositado o pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2000346138

SOCIEDADE HOTELEIRA DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 503075272; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 18 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13;
números e data das apresentações: 1 e 2/20021104.

Certifico que foi registada a cessação de funções dos gerentes David
Sereno Domingues Malta e Arcanjo das Neves Oliveira, por renún-
cia de 16 de Setembro de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726619

EDIÇÕES EPIFÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 504; identificação de pessoa colectiva n.º 501733620; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apre-
sentações: 1/20020328 e 4/20021106.

Certifico que foi aumentado o capital social na quantia de
502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios na
proporção das quotas, sendo, consequentemente, alterado o artigo 4.º
do contrato social, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, José Martins
Belinquete e Manuel Santos José.

Foi depositado na respectiva pasta o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726937

IBEROCOR � EDIÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 502170492; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726120

ELECTRO COMERCIAL ZORRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 257; identificação de pessoa colectiva n.º 502227486; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726139

JÁ ESTÁ � ARTIGOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 263; identificação de pessoa colectiva n.º 502278897; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726929

MÓVEIS MATOS & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 236; identificação de pessoa colectiva n.º 502154411; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726104

SANTOS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 234; identificação de pessoa colectiva n.º 502147890; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726090

SERVIPINTA � PINTURA E FABRICAÇÃO
DE ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 217; identificação de pessoa colectiva n.º 502028980; data da en-
trega: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726082

LUGERCOSTA � MOBILIÁRIO E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 208; identificação de pessoa colectiva n.º 501985484; data da en-
trega: 20020628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726074

VALE DE CAMBRA

CALAMBRIA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 751/990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504424297; en-
trega n.º 1/26112002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício de 2001.

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2001863063

BEJA
ODEMIRA

MANUELA AFONSO & REBELO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 778;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/291002.

Certifico que foi constituída a sociedade supramencionada entre
Maria Manuela Alexandre Lopes Afonso, solteira, maior, e João
Miguel Nobre Rebelo dos Reis, solteiro, maior, a qual se regerá pelo
contrato constante das cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuela Afonso & Rebelo
Reis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
15, 1.º, na vila e freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos de valor superior a 2000 euros é necessária a intervenção
de dois gerentes. Para actos e contratos de valor até 2000 euros é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001682131

CADOMA � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DO MONTE ALTO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 42; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504343190; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 1/021024.

Certifico que, em referência à cooperativa supramencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato com au-
mento de capital, passando de 3 000 000$ para 30 676,20 euros,
tendo sido, em consequência, alterados os artigos 6.º, n.os 1 e 2, e
7.º, n.º 1, do respectivo pacto, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 6.º

Capital social da Cooperativa

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, do
montante mínimo inicial de 30 676,20 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de
100 euros cada um.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes
menções:

a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
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4 � O capital social referido no n.º 1 deste artigo poderá ser ele-
vado uma ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, me-
diante emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos coope-
radores.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

1 � As entradas de cada membro não podem ser inferiores a
10 títulos de capital, passíveis de ser alterados pela assembleia geral
de acordo com o regulamento interno.

2 � O número de títulos a subscrever será proporcional à produ-
ção e aos direitos de utilização dos vários sectores, a definir em
regulamento interno.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

22 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Jesus R. B. C. Camacho. 2001682328

BRAGA
BRAGA

FDO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Praceta do Beato Inácio Azevedo, 5, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3461/
910729; identificação de pessoa colectiva n.º 501489720; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168048

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CASAL DO ASSENTO, S. A.
Sede: Casal do Assento, Tadim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 651/600502;
identificação de pessoa colectiva n.º 500558914; data do depósi-
to: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168049

DM � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de São João Batista, 9, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6402/
990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504508008; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168051

CARPINTARIA RAMOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS E MADEIRAS, L.DA

Sede: Quinta, Vilaça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4747/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503483346; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168052

PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
ARCO DA PORTA NOVA, L.DA

Sede: Rua do Frei Caetano, 71, 1.º, Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6218/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504431218; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168053

LUSO-MINHO, EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 785, 4.º, direito,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3137/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332379; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168054

PEIXOTO, RODRIGUES & TRAVESSA, L.DA

Sede: Boavista, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 924/690414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500394725; data do depósi-
to: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168056

LUCIANO FREITAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Airado, R. Chaos, loja 108,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7650/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505607697; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168057
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ANTÓNIO SOARES & C.A, L.DA

Sede: Rua de Cabanas, Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 576/520606;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026661; data do depó-
sito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168060

GRANITOS DO CÁVADO, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 3.º, sala 4, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3128/
900328; identificação de pessoa colectiva n.º 502317205; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168062

FUJACALTEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do Conselheiro Lobato, 66, rés-do-chão,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5468/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503893048; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168065

J. MANUEL GONÇALVES, S. A.
Sede: Agrinha, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2669/
880530; identificação de pessoa colectiva n.º 501991573; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168067

GASPAR BORGES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, salas 1 e 2, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5053/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503760919; data do
depósito: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168068

MACHADO CARDOSO, L.DA

Sede: Rua Nova do Couteiro, 200, São José de São Lázaro,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3268/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502569859; data do
depósito: 260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168075

A. J. GONÇALVES, S. A.

Sede: Agrinha, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 806/660604;
identificação de pessoa colectiva n.º 500002606; data do depósito:
260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168077

OLIVERDE � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, 16-A, São José de São Lázaro,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8217/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505682699;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000168079

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS JOÃO AFONSO FERREIRA
DA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Dias da Silva, 7, São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7448/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505447703;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168081

MBO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 50, 3.º, sala 1,
São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5901/
980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504144243;
data: 020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168084

CONCEIÇÃO & MADALENA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 774, 1.º,
São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4505/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503353523;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168086

RESENDE, BORGES & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua de Eduardo Sá Malheiro, 57, Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4506/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503353531;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168090

SAZONAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Capelistas, 30, 1.º, São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6540/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504753304;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168091

FERACRIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE FERRAGENS
E ACRÍLICOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 284, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2413/
870414; identificação de pessoa colectiva n.º 501810617; data:
260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168094

VALDEMAR, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 422, São José de São Lázaro,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3253/
901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502436360; data:
260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168098

DOCARSE � CENTRO DE BELEZA, L.DA

Sede: Lameira, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5859/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504138847; data:
260602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ma-
nuela Lopes Dias. 1000168099

A M MÓVEIS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
METÁLICO, L.DA

Sede: Rua do Beato Miguel de Carvalho, 314, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2143/
850726; identificação de pessoa colectiva n.º 502427132; inscrição
n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas das apre-
sentações: 4/011023 e 20/020402.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 600 000$ para 1 002 410$,
sendo a subscrição de 402 410$ pelos sócios, Armando Pereira do
Lago e Silva e Albino da Ponte Marques, mediante incorporação de
reservas livres, tendo, em consequência, sido feita a redenominação
do capital para 5000 euros e alterado o contrato quanto ao n.º 1 do
artigo 2.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 2.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
encontra-se dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato ficou arquivado na respectiva pasta.

Está conforme.

13 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000167682

FERNANDO E NELSO, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Goja, 15, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5537/
970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503919284; inscrição
n.º 8 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e datas das apre-
sentações: 77/011227 e 9/020808.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo
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o aumento de 602 410$ subscrito em dinheiro, feita a redenomina-
ção para 5000 euros, alterando o pacto quanto ao artigo 3.º, que fica
com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes a cada um dos sócios, Fernando de Almeida e Olinda Maria
Pinheiro Cruz Rego Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000167689

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

J. S. LOPES � COMÉRCIO DE TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2242/20020625; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
37/20020625.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Emílio de Jesus Salavessa Lopes,
divorciado, e Ana Maria de Jesus Salavessa Lopes, divorciada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. S. LOPES � Comércio de
Têxteis e Confecções, L.da, tem a respectiva sede na Avenida de
12 de Novembro, 86, rés-do-chão, em Alcains, concelho de Castelo
Branco.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma de representação social, em
qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de indústria, comércio e
distribuição de têxteis e confecção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 10 000 euros, corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio Emílio de Jesus
Salavessa Lopes, e outra no valor nominal de 1000 euros, perten-
cente à sócia Ana Maria de Jesus Salavessa Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensadas
de caução e com ou sem remuneração, de acordo com o que for
deliberado em assembleia geral, competem a um ou mais gerentes
eleitos de entre sócios ou não sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos pela assinatura isolada de um gerente.

3 � A gerência da sociedade fica expressamente proibida de vin-
cular a mesma em actos ou contrato alheios ao interesse social,
designadamente em letras, aceites ou avales de favor.

4 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade, com dis-
pensa de caução, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas, a cessão a estra-
nho depende do consentimento da sociedade que tem direito
de preferência, deferido aos sócios não cedentes caso aquela não o
exerça.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Sempre que, em qualquer processo, a quota de um sócio seja

objecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento judicial
de que possa resultar a respectiva alienação judicial;

c) Se o sócio se apresentar à falência, for declarado falido ou pelo
mesmo for requerida qualquer medida de recuperação judicial.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer-se representar em assembleias gerais por
quaisquer outras pessoas além das previstas no n.º 5 do artigo 249.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade fica desde já expressamente autori-
zada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, a levantar quaisquer importâncias necessá-
rias à satisfação das despesas com a respectiva constituição e início
imediato da sua actividade.

2 � A gerência da sociedade fica expressamente autorizada, nos
termos e para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a iniciar de imediato a respectiva
actividade.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001596413

CONSUALBI � SEGURANÇA, AMBIENTE
E MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1919/20000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504981676;
inscrições n.os 2 e 10; números e data das apresentações: 13 e 21/
20020401.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Designação de gerente por deliberação de 18 de Março de 2001.
Gerentes designadas: Cristina Maria de Oliveira Bernardo, divor-

ciada, Paula Cristina Félix Vieira, solteira, e Margarida Maria Mar-
tins dos Santos Domingos, casada.

2.º Alteração parcial do pacto.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes cinco quotas: três do
valor nominal de 800 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel António da Costa Magro, Margarida Maria Martins dos San-
tos Domingos e Maria Manuela Martins dos Santos Domingos Nu-
nes Ferreira, e duas do valor nominal de 1300 euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias Cristina Maria de Oliveira Bernardo e
Paula Cristina Félix Vieira.

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001597487

PROFIALAGRO � EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1522/960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503605506;
inscrição n.º 7 e seu averbamento n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 15/20011123 e 8/20020521.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.
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Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

Certifico ainda que ficou depositado na pasta própria da socie-
dade o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Mais certifico que os sócios são: Alcino Gomes Sanches e Ana-
bela Vaz Fonseca Sanches.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001636750

CONSTRUÇÕES PERQUILHAS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 914/890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502152214;
inscrição n.º 4 e seu averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20011218.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
pacto.

Aumento subscrito pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
pertencentes uma a cada sócio e as respectivas entradas ficam nesta
data realizadas em dinheiro.

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade
o texto do contrato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2001636768

COVILHÃ

NOVO TOM � REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2316/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504000705.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167835

BENOLI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 992/
740612; identificação de pessoa colectiva n.º 500044422.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167836

PRIOR & CARONHO � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2507/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504932535.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167837

URBIZEZERE � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES
DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1695/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502310758.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167838

BENOLI II � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2572/
20001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505249553.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167839

GESSOBARCO � CONSTRUÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1880/
930120; identificação de pessoa colectiva n.º 502909730.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167840

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1778/
910506; identificação de pessoa colectiva n.º 502553472.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167841

CARPINTARIA MECÂNICA DE VARANDAS
& RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2454/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504535390.
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Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167842

COVIFRANSMAR � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2517/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504996754.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167843

AUTO PNEUS DA COVILHÃ DE FRANCISCO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1953/
940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503127680.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167844

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA PAULO SÁ,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2551/
20000913; identificação de pessoa colectiva n.º 504956060.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167845

ARTUR GAIOLA TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2483/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504558870.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167846

PINTURAS SERRA E ESTÊVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2494/
20000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504827030.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167847

CONFECÇÕES F. C. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1343/
820616; identificação de pessoa colectiva n.º 501291903.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167848

O CAMIÃO � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LÚDICOS
E DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2672/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505668246.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167849

FILCOR � TINTURARIA E ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2386/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 500115907.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167693

MARTA & MARGARIDA MOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2289/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503938327.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167927

COVIGIENE � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1765/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502491701.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167926

JAIME ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1667/
890710; identificação de pessoa colectiva n.º 502187794.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167925
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BEIRATAÇAS, ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2665/
20010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505634112.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167924

MARTINS & GAUDÊNCIO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2629/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505308304.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167923

GRUPOR TRANSITÁRIOS (COVILHÃ), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2277/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503895091.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167922

FITECOM � COMERCIALIZAÇÃO
E INDUSTRIALIZAÇÃO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1885/
930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502923288.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167921

ASCENÇÃO GASPAR & ROSA BRAÇAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1549/
870617; identificação de pessoa colectiva n.º 501840680.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000167920

FUNDÃO

BEIRABEBIDAS REIS & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1088/
20020919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20020919.

Certifico que entre Bruno Frederico Camba Faustino, casado com
Sónia dos Santos Reis em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Beirabebidas Reis & Faustino, L.da, e
vai ter a sua sede no Caminho da Senhora da Luz, nesta cidade do
Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar
a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso não especia-
lizado de produtos alimentares, bebidas e tabaco.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, sendo uma de cada sócio.

4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de ambos
os sócios, neste acto designados gerentes, obrigando-se a sociedade
em todos os actos e contratos com a assinatura de qualquer um deles.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem se
reserva em primeiro lugar, e dos restantes sócios, em segundo lugar,
o direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167950

RESTAURANTE BOGUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 480/
929797; identificação de pessoa colectiva n.º 502822147; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020926.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1) Mudança de sede para: Sítio do Vale, lote 124, rés-do-chão,
Fundão.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167949

FUNDATIR � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 639/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503612901; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 7 e 8/20020926.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do gerente João José do Couto Rebordão,
por renúncia.

Data: 16 de Setembro de 2002.
2) Nomeado gerente: Nuno Miguel dos Santos Martins, casado com

Natália Sofia Abrantes de Almeida Martins em comunhão de adqui-
ridos.

Data: 28 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167948
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FUNDAGRÍCOLA � MECANO AGRÍCOLA
DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 90/691107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500122326; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 4/20020930.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital de 152 735 euros, realizado por incorpora-
ção de reservas de avaliação e reservas livres, respectivamente nos
montantes de 55 561,25 euros e 97 173,75 euros, subscrito por todos
os sócios na proporção das respectivas quotas.

Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo, em con-
sequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma de 75 000 euros e outra
de 62 500 euros, pertencentes à sócia SIMOGARDUNHA � Socie-
dade Imobiliária, S. A., outra de 50 000 euros, pertencente ao sócio
Fernando Paulo Batista Diamantino, outra de 50 000 euros, perten-
cente ao sócio Mário Manuel Batista Amaral, e outra de 12 500 eu-
ros, pertencentes à sócia SOTABI � Sociedade Técnica Agrícola da
Beira Interior, L.da

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167947

SOTABI � SOCIEDADE TÉCNICA AGRÍCOLA
DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 189/
800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500982430; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 5/20020930.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital de 152 733 euros, realizado por incorpora-
ção de reservas de avaliação, reservas livres e resultados transitados,
respectivamente nos montantes de 10 738,94 euros, 108 752,90 eu-
ros e 33 241,16 euros, subscrito por todos os sócios na proporção
das respectivas quotas.

Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo, em con-
sequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma de 162 500 euros e outra
de 25 000 euros, pertencentes à sócia SIMOGARDUNHA � Socie-
dade Imobiliária, S. A., outra de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Fernando Paulo Batista Diamantino, outra de 25 000 euros, perten-
cente ao sócio Mário Manuel Batista Amaral, e outra de 12 500 euros,
pertencente à sócia FUNDAGRÍCOLA � Mecano Agrícola do
Fundão, L.da

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167946

EXTRABI � EXTRACÇÃO DE AREIA E PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 790/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504399225; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: Of. 5 e 6/20021018.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registos:

1) Cessação de funções do gerente João José Robalo Torres, por
renúncia.

Data: 8 de Outubro de 2001.
2) Foi parcialmente alterado o contrato social quanto aos arti-

gos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e já realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, uma de 3500 euros, pertencente ao sócio
João Manuel Clemente Félix, uma de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria Teresa Gadanho de Oliveira e Félix, e outra de 500 euros,
pertencente à sociedade CONSTROBI � Empresa de Construções
da Beira Interior, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do sócio
João Manuel Clemente Félix, já designado gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167953

OPTIBEIRA � ÓPTICA, OPTOMETRIA
E CONTACTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 683/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503768324; inscrições
n.os 8 e 13; números e data das apresentações: 15 e 23/20020917.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registos:

1) Foi aumentado o capital em 15 000 euros, realizado em dinhei-
ro, subscrito pela sócia Lassalete Cristina Paulino Afonso, com
1500 euros, e pelos novos sócios Pedro António Daniel de Campos,
menor, Cláudia Sofia Daniel de Campos, solteira, maior, e Inês Daniel
de Campos, solteira, maior, com uma quota de 4500 euros cada um
deles.

2) Foi alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 29 963 euros e 94 cêntimos, dividido em cinco quotas, uma de
9975 euros e 96 cêntimos, pertencente ao sócio José António Pe-
reira de Campos, uma de 2996 euros e 39 cêntimos, pertencente à
sócia Lassalete Cristina Paulino Afonso, uma quota de 5663 euros e
87 cêntimos, pertencente à sócia Cláudia Sofia Daniel de Campos, e
duas quotas de 5663 euros e 86 cêntimos cada uma, pertencentes
aos sócios Pedro António Daniel de Campos e Inês Daniel de Cam-
pos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contra-
to, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167952

NCN � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 892/
090800; identificação de pessoa colectiva n.º 504905961; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20020918.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Mudança de sede para: Sítio dos Cascalhos, apartado 196, Fundão.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167951
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CONSTROBI � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 447/
801001; identificação de pessoa colectiva n.º 501089233; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: Of. 5 e 6/20021018.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os seguintes actos de registos:

1) Cessação de funções do gerente João José Robalo Torres, por
renúncia.

Data: 8 de Outubro de 2002.
2) Foi parcialmente alterado o contrato social quanto aos arti-

gos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e já realizado em dinheiro, é de
100 258 euros e 38 cêntimos, dividido em três quotas, uma de
50 129 euros e 19 cêntimos, pertencente ao sócio João Manuel Cle-
mente Félix, uma de 16 709 euros e 73 cêntimos, pertencente à sócia
Maria Teresa Gadanho de Oliveira e Félix, e outra de 33 419 euros
e 46 cêntimos, pertencente à própria sociedade CONSTROBI � Em-
presa de Construções da Beira Interior, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do sócio
João Manuel Clemente Félix, já designado gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto da Silva Costa. 1000167955

PROENÇA-A-NOVA

E. M. C. M., CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 153/20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504846612;
prestação de contas n.º 671/27062002.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001796870

FERNANDO ALVES & CARDOSO LOURENÇO,
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 162/20000803; identificação de pessoa colectiva n.º 505050765;
prestação de contas n.º 641/26062002.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001796862

DIAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 94/140597; identificação de pessoa colectiva n.º 503299251; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20021031.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que é do seguin-
te teor a inscrição n.º 6.

Aumento do capital social e alteração parcial do pacto social.

Quantia do aumento: 45 014,43 euros em dinheiro, passa para
51 000 euros.

Subscritores: Paulo Jorge Marques Dias, 15 004,81 euros; Antó-
nio Manuel Marques Dias, 15 004,81 euros; e Mário Dias Lopes,
15 004,81 euros.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 51 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Paulo Jorge Marques Dias, 17 000 euros;
2) António Manuel Marques Dias, 17 000 euros;
3) Mário Dias Lopes, 17 000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001796854

MANUEL DA CRUZ ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 144/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504774670;
prestação de contas n.º 616/21062002.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001796846

SITAXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 141/991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504596462;
prestação de contas n.º 621/25062002.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001796838

VILA DE REI

M. C. DOMINGOS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 129/
021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021126.

Certifico que Mónica Sílvia Cotrim Domingos, solteira, maior,
constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. Domingos � Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Lavadouro, freguesia e concelho
de Vila de Rei.

2 � A sociedade poderá deslocar a sua sede livremente dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode insta-
lar, manter ou extinguir sucursais e outras formas de representação
social dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comercialização de ovos e
outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
da sócia, desde já nomeada gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 12 � 15 de Janeiro de 2003970

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 � A gerência poderá ser remunerada, podendo a sua eventual

remuneração consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

Mediante simples deliberação da gerência a sociedade poderá
adquirir participações de qualquer espécie noutras sociedades, quer
tenham o mesmo objecto social quer diferente do seu, bem como
cooperar ou associar-se com ou participar em sociedade reguladas
por leis especiais designadamente consórcios, agrupamentos comple-
mentares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse
económico.

ARTIGO 7.º

A sócia única poderá prestar à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer.

Declarou a outorgante, sob sua inteira responsabilidade:
Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas;
Que a gerente ora designada fica desde já autorizada a proceder ao

levantamento do capital depositado para fazer face às despesas com
a presente escritura, com o registo e publicações e com a aquisição
de bens e mercadorias, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência, neste período, logo que matriculada.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Ajudante em exercício, Paulina
Maria Jesus Antunes Correia. 2001824157

COIMBRA
COIMBRA

BOGALHO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8319;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189909; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/021031.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 8 de
Abril de 2002 Carla Maria Bogalho Pancas cessou as suas funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000758347

CARLOS MADEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4678;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628197; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: Of. 6/020405.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 19 de
Fevereiro de 2002 José Carlos da Silva Madeira cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167640

SANTOS, ALBERTO, PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3026;
identificação de pessoa colectiva n.º 501381490; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 6/020206.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 29 de
Outubro de 1990 foi nomeado gerente Orlando Coelho da Silva.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167641

KAMAENET E SERVIÇOS DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7129;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/021022.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi rede-
nominado e aumentado o capital para o montante de 5000 euros,
tendo alterado os artigos 1.º e 3.º do contrato, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Kamaenet e Serviços de Internet, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 446, 5.º, na
cidade de Coimbra.

§ único. ......................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de uma quota no valor nominal de
100 euros, pertencente ao sócio António de Magalhães Teixeira, e
uma quota no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio
Ricardo Miguel Pereira Teixeira.

Mais certifico que em 30 de Setembro de 2002 foi designado ge-
rente Ricardo Miguel Pereira Teixeira.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais Simões da Cunha.
2000756433

TV CABO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6296;
inscrição n.º 19, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 8 a 12/011029.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi depo-
sitada a acta de que consta a cessação de funções dos administrado-
res José Manuel da Graça Bau, Manuel Moreira Claro, Manuel Jeró-
nimo Cabrita Ravasqueira e Joaquim Pinheiro Brites, em 29 de Julho
de 2002, e a designação de Manuel Corrêa de Barros de Lancastre,
Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, José Pedro Salas Pires,
Luís Filipe de Medeiros Cravo Ribeiro, José Augusto Castelhano
Nunes Egreja, José Antunes João, António Aleixo Claudio Caria e
José Manuel da Graça Bau, por deliberação da mesma data, e foi
alterado o artigo 10.º do contrato, que ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração é composto por um presidente
e por quatro, seis ou oito vogais, consoante for definido pela assem-
bleia geral.

2 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de
administração serão preenchidas por cooptação do próprio conse-
lho, até que, em assembleia geral, se proceda à competente ratifica-
ção ou eleição.

3 � O presidente do conselho de administração é escolhido pela
assembleia geral de entre os administradores eleitos.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000752470

LUSAICO � INDÚSTRIA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4244;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 3/020925.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi depo-
sitada a acta de que consta a deliberação de redução do capital para
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o valor de 290 000 000$, para cobertura de prejuízos, por delibe-
ração de 22 de Julho de 1997.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2000752500

ALINUTRE � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7959;
identificação de pessoa colectiva n.º 504784188; averbamento n.º 4 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021017.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 30 de
Junho de 2002 Paulo Rui Ribeiro Resende cessou as suas funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 2000756239

CONSTRUÇÕES VALDEMAR FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9097;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020110.

Certifico que foi constituída entre Valdemar de Lima Ferreira e
mulher, Maria Isabel da Silva Arede Ferreira, casados na comunhão
de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Valdemar Ferreira,
L.da, e tem a sua sede na Rua de São Lourenço, 146, freguesia de
Taveiro, concelho de Coimbra.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas delegações, agências, filiais ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto construção, demolição, remo-
delação, pintura de edifícios.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu e
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Valdemar de Lima Fer-
reira e Maria Isabel da Silva Arede Ferreira.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
240 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas, nos restantes casos, depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo, no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas
a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;

c) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de
bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;

d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-
tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-
trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000167676

SOFTCENTRO � INFORMÁTICA DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502248963; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/020402.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução da sociedade
em epígrafe, sendo de três anos o prazo para a sua liquidação, a con-
tar de 22 de Abril de 1999.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167824

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA DOS
TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA � ZONA
CENTRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500638829; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 11/020718.

Certifico, com referência à Cooperativa em epígrafe, que foram
alterados os estatutos nos seus artigos 3.º, 4.º, 6.º, 11.º, 12.º, 13.º,
22.º, n.º 3, 39.º, 42.º, 46.º e aditamento do n.º 5 ao artigo 28.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

A Cooperativa terá como objectivos:
a) A promoção de habitação e construção cooperativas;
b) O fomento da cultura e educação cooperativa em geral e, em

especial, dos princípios e prática do cooperativismo, e
c) A organização de serviços de interesse colectivo.

4.º

O capital social é variável e ilimitado, constituído por títulos de
capital de 5 euros cada, no mínimo de 20 por cada cooperador.

6.º

O capital mínimo é de 2500 euros.

11.º

É criada uma jóia, cujo montante é de 3 euros, paga de uma só
vez no acto de inscrição, e reverte para a reserva legal.

12.º

Os fundos sociais são:
a) Reserva legal;
b) Reserva para conservação e reparação;
c) Reserva para construção;
d) Reserva de investimento;
e) Reserva para educação e formação cooperativa.
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1 � A reserva legal será constituída por percentagens retiradas
ao saldo da conta de resultados do exercício, a fixar pela assembleia
geral, e destina-se a cobrir eventuais perdas do exercício e integrada
por meios líquidos disponíveis e são:

a) As jóias;
b) Os excedentes anuais líquidos, conforme estabelece o Código

Cooperativo.
2 � A reserva para conservação e reparação será constituída por

parte dos excedentes de cada exercício resultante das operações com
os cooperadores.

3 � A reserva para construção será constituída por percentagem
não superior a 10 % das somas dos valores constantes das alíneas a)
a f) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 502/99, de 19 de Novembro.

4 � A reserva de investimento será constituída por receitas que
a Cooperativa obtiver e lhe consigne, nomeadamente compartici-
pações por parte de organismos oficiais, e destina-se a investir nas
obras de urbanização e construção.

5 � A reserva para educação e formação cooperativa será cons-
tituída por:

a) Parte das jóias que não for afecta a reserva legal;
b) Percentagem dos excedentes líquidos provenientes das opera-

ções com os cooperadores que for estabelecida pela assembleia ge-
ral;

c) Donativos ou subsídios que forem especialmente destinados às
finalidades da reserva;

d) Os excedentes anuais líquidos provenientes das operações rea-
lizadas com terceiros que não forem afectadas a outras reservas.

13.º

Podem ser membros da Cooperativa todos os trabalhadores da
função pública e outras pessoas que voluntariamente declarem, pe-
rante os órgãos da Cooperativa competentes para a aceitação, dese-
jar assumir tal qualidade.

1 � A admissão como membro efectua-se mediante a apresenta-
ção de uma proposta, subscrita por dois cooperadores e pelo pro-
posto.

2 � A deliberação da direcção sobre a recusa ou admissão é
recorrível para a primeira assembleia geral que se realize após a refe-
rida decisão, por iniciativa do interessado ou de pelo menos três
cooperadores.

22.º

O tesoureiro, como responsável pela custódia dos valores e bens
sociais, prestará uma caução de 5 euros, constituída em dinheiro, que
será restituída no fim do seu mandato.

28.º

5 � Podem ser tomadas por maioria simples as seguintes delibe-
rações:

a) Alteração da denominação do capital social para euros;
b) Redenominação dos títulos de capital da Cooperativa, através

do método padrão estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, mesmo quando isso ocasione
aumento ou redução de capital, respectivamente, por incorporação
de reservas ou por transferência para reserva de capital, sujeita ao
regime de reserva legal.

39.º

1 � É proibida toda e qualquer posição preferencial atribuída a
um sócio ou grupo de sócios.

2 � No caso de morte de sócio, a sua posição social transmitir-
-se-á de acordo com o Código Cooperativo.

42.º

 A distribuição dos excedentes será feita de acordo com o Código
Cooperativo.

46.º

Em tudo o que neste estatuto se refere a legislação aplicável, se-
rão os mesmos regidos pelo Código Cooperativo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167827

CASA DE CARNES S. JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5032;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834358; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 4/020802.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado e redenominado para 15 000 euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor de
7500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Arménio
dos Santos Simões e Maria do Céu de Oliveira Simões.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167828

EVOTECH � IMPER � PROTECÇÃO EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504598376; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/020621.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
nomeados gerentes, para o biénio de 2002-2003, os sócios Sérgio
David Caseiro Sousa e João Morais Sarmento Pato de Macedo, em
3 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167829

JOSÉ SIMÕES PAIS JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2374;
identificação de pessoa colectiva n.º 500856613.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167830

HELDER ARAÚJO PINHEIRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8698.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000167831

RUF-CENTRO � ORGANIZAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1061,
fl. 188 v.º, C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 500145474.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000167832
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CIRCUNFLEX � EXPORTAÇÃO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9122;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020211.

Certifico que foi constituída entre Sérgio Paulo de Almeida Ba-
tista, casado com Paula Fernandes Cruz Antunes, casados em comu-
nhão de adquiridos, e Paulo Jorge de Almeida Baptista, solteiro, maior,
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CIRCUNFLEX � Expor-
tação de Material Informático, L.da, e tem a sua sede no Parque
Industrial de Taveiro, lote 12, freguesia de Taveiro, concelho de
Coimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exportação e
importação de material informático e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Sérgio Paulo de
Almeida Batista e Paulo Jorge de Almeida Baptista.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao quíntuplo do capital social, nas
condições fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota que seja penho-
rada, arrestada ou que, por qualquer outro modo, esteja envolvida
em pleito judicial.

2 � O preço da amortização far-se-á pelo valor da quota segundo
o último balanço.

ARTIGO 9.º

Os lucros serão ou não distribuídos, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000167679

FARO
LAGOA

LAGOANIMA � EMPRESA RADIOFÓNICA
E DE COMUNICAÇÃO DE LAGOA, L.DA

Sede: Bairro Urbanização Municipal dos Vales,
bloco C, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1610/110302.

Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio no Diário da
República, 3.ª série, n.º 203, de 3 de Setembro de 2002, esclarece-
-se que a sociedade tem a matrícula n.º 1610/110302.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000173437

PORTINAVE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
NAVAIS PORTIMONENSE, L.DA

Sede: Núcleo dos Estaleiros de Portimão, bloco A,
armazém 5, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1682/290802.

Por ter saído com inexactidão o anúncio no Diário da República,
3.ª série, n.º 244, de 22 de Outubro de 2002, esclarece-se que a so-
ciedade tem o seguinte número de pessoa colectiva: 501451625.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000173415

LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENTREPOSTO V. H. � IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6226/960926; identificação de pessoa colectiva n.º 500820384;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 17/20020718.

Certifico que foi registado o seguinte:

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º
e 6.º

Reforço: 2 500 000 euros, mediante a emissão de 500 000 acções
do valor nominal de 5 euros cada uma, subscritas pela única accio-
nista, Entreposto D. A. � Gestão de Participações Sociais (SGPS),
S. A., por conversão de prestações acessórias.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 5 000 000 de euros, integralmente reali-
zado e representado por 1 000 000 de acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias e prestações suplementares

1 � A sociedade pode exigir aos accionistas, proporcionalmente,
por uma ou mais vezes, prestações acessórias de natureza pecuniá-
ria, com ou sem contrapartida, até ao montante máximo global de
12 500 000 euros.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos accionis-
tas até ao montante global de 1 500 000 euros.

3 � Os accionistas poderão prestar suprimentos à sociedade, os
quais serão ou não remunerados, conforme for fixado em assembleia
geral.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000174588

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MARIA ANTONIETA CASTANHEIRA
CONSTANTINO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 745/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506291774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/021030.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria
Antonieta Castanheira Constantino, contribuinte fiscal
n.º 108112233, divorciada, natural de Lisboa, da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, residente na Rua de Alfredo da Silva, 3,
5.º, direito, Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Antonieta Castanheira Cons-
tantino � Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Alfredo
da Silva, 3, 5.º, direito, Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade, por decisão da gerência, poderá criar e extin-
guir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços na área da
administração de redes informáticas, processamento e desenvol-
vimento de software e consultoria informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, pertence à sócia única, que fica desde já nomeada ge-
rente.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente vinculada é
necessária a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 100 000 euros, quando a sociedade delas
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001172958

CONSTRUTORA DE SANTA IRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 756/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 500722854;
inscrição n.º 11, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 15;
números e data das apresentações: 7, 11 e 12/021105.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 2.º, n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Ilha da Madeira,
24, cave esquerda, em Lisboa, freguesia de São Francisco Xavier.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

5 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 11/021105.
Cessação de funções dos gerentes Jerónimo Bucho Rijo e Serafim

José Guerreiro da Costa, por terem renunciado em 2 de Agosto
de 2002.

Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 7 500 000$ para 150 000 euros, tendo os artigos 4.º e 8.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 12 000 eu-
ros, pertencente à sócia Lídia Maria de Sousa Antunes Santos Reto,

uma de 24 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Filipe Afonso
Rego, e outra de 114 000 euros, pertencente ao sócio José Guerreiro
Belo.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001173318

MARMEQUER � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 757/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506347877;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/021105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Estatutos

CAPÍTULO I

Forma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARMEQUER � Empreendimentos
Turísticos e Imobiliários, S. A., regula-se pelos presentes estatutos e
legislação aplicável e terá duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 129,
8.º, B, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples
deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto principal a compra, administração e
alienação de bens sociais ou imóveis, próprios ou alheios, a compra
de prédios rústicos ou urbanos e a revenda dos adquiridos para esse
fim, bem como a gestão de imóveis próprios ou alheios, a indústria
e comércio de hotelaria, restauração e turismo, designadamente hotéis,
apart-hotéis, restaurantes, conjuntos turísticos, e ainda actividades
turísticas, promoção de espectáculos turísticos e artísticos, centros
desportivos e de lazer, e, bem assim, poderá intervir na constituição
de outras sociedades, bem como adquirir ou alienar acções, quotas ou
obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as operações
que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se dividido em 5000 acções com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou
não, e reciprocamente convertíveis por decisão dos accionistas, que
suportarão as despesas inerentes à conversão.

3 � Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
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4 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
uma das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um adminis-
trador, no caso de a assembleia geral confiar, nos termos da legisla-
ção aplicável, o exercício das funções do conselho de administração
a um administrador único.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação em assembleia geral e de harmonia com a lei.

2 � Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos
de capital os accionistas terão direito de preferência na proporção
do número de acções que já possuírem.

3 � No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas
entre os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-
-las, no prazo de 10 dias a contar da comunicação feita pela socie-
dade, por carta registada, com aviso de recepção, do número de
acções não subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accio-
nistas na proporção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, bem como
adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações, próprias ou alheias,
e realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos
interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e, não sendo obrigatória a qualidade de
accionistas, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de
administração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe, designadamente,
os seguintes:

a) Gerir a sociedade e efectuar os actos e operações relativos ao
objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar bens móveis ou imóveis, direitos,
estabelecimentos comerciais e industriais, participações sociais e bens
do activo imobilizado;

c) Dar e tomar de arrendamento prédios rústicos ou urbanos e
trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos de qualquer natu-
reza;

d) Celebrar contratos de mútuo, de empréstimo ou de abertura de
crédito com instituições de crédito ou com outras pessoas ou entida-
des;

e) Transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

f) Criar, transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação permanente, em qualquer
local do País ou no estrangeiro;

g) Admitir, nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

h) Constituir mandatários para a prática de determinados actos e
revogar os mandatos assim conferidos;

i) Representar, por si ou seus mandatários, a sociedade em juízo e
fora dele, activa e passivamente, propor e fazer seguir quaisquer
acções, confessar, transigir ou delas desistir e comprometer-se em
árbitros;

j) Exercer os direitos societários correspondentes às participações
sociais de que a sociedade seja titular;

l) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos e
na lei.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples dos votos dos membros presentes ou represen-
tados na reunião.

2 � O presidente do concelho de administração tem direito a voto
de desempate.

3 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar
por outro membro, mediante simples carta, dirigida ao presidente,
bem como pode remeter a este o seu voto por escrito.

4 � O conselho de administração poderá, através de simples acta,
delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os pode-
res de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador;
b) Pelas assinaturas dos mandatários constituídos, relativamente

aos actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 � Os actos e documentos de mero expediente são válidos com

a simples assinatura de um membro do conselho de administração
ou de um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal, composto de três membros efectivos, dos quais um será o
presidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

2 � A qualidade dos membros e a competência e forma como o
conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo
regime legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legis-
lação aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a
um fiscal único, que será sempre um revisor oficial de contas ou
uma sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas,
que para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das
suas acções nos cofres da sociedade até à véspera do dia da assem-
bleia, sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 � Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções ou declaração em como se encontram depositadas, emi-
tido nos 15 dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontrem.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais por meio de carta mandadeira, dirigida ao pre-
sidente da mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade de empresas ou
sociedades accionistas far-se-á por qualquer pessoa para tal desig-
nada, por meio de simples carta assinada por quem obrigue a socie-
dade representada, e a dos menores ou interditos pelos seus repre-
sentantes legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 � O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto a
elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não tenham
por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da sociedade.

2 � Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas fina-
lidades, o exercício do direito de voto pertencerá ao nu-proprietário
ou ao usufrutuário, com autorização daquele.
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ARTIGO 17.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos trienalmente pela assembleia geral, não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três pri-
meiros meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 � Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou ainda um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a pelo menos 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas
no Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade
da sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à
data da assembleia.

2 � Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos,
observando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes ou repre-
sentados accionistas possuidores de pelo menos mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 � Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação
para outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de
accionistas presentes ou representados e qualquer que seja a percen-
tagem do capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia geral
serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à reserva
legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos pela
lei.

2 � Ao liquidatário ou liquidatários, nomeados de entre os accio-
nistas em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 26.º

1 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais.

2 � Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções
até à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 � Tanto para o conselho de administração como para o con-
celho fiscal, como ainda para a mesa da assembleia geral, poderão
ser eleitas empresas ou sociedades accionistas, que serão represen-
tadas, para esse efeito, por um dos seus gerentes ou administradores,
especialmente designado por meio de simples carta, assinada por
quem obrigue a representada, ou por mandatário para isso especial-
mente constituído.

2 � Se a sociedade for eleita ou nomeada para os corpos sociais
ou para qualquer outro cargo de empresa ou sociedade em que seja
associada, será representada, no exercício dessas funções, por um
dos seus administradores, especialmente designado para o efeito, por
meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade repre-
sentada, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

ARTIGO 28.º

O conselho de administração fica desde já, independentemente do
registo da constituição da sociedade, autorizado a adquirir bens mó-
veis ou imóveis destinados ao desenvolvimento do objecto social da
sociedade, a associar-se a novas sociedades e a efectuar os levanta-
mentos da conta aberta em nome da sociedade no BNC � Banco
Nacional de Crédito Imobiliário necessários ao pagamento de tais
aquisições ou associações e ainda ao pagamento das despesas nota-
riais, registrais e outras relacionadas com a constituição da socie-
dade.

ARTIGO 29.º

A composição dos órgãos sociais para o triénio de 2002 a 2004 é
a seguinte:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. José Henrique Silva Carlos
Soares; secretária, Maria de Lurdes Furtado da Fonseca Raimundo de
Oliveira Atanásio.

Administração: presidente, António Joaquim Gonçalves, casado,
residente na Rua de Ferreira Lapa, 12, 4.º, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 187078823; administradores: Pascoal Gonçalves, solteiro,
maior, residente na Rua do Porto Pinheirito, em Pombal, contribu-
inte fiscal n.º 223840513, e Cecília Gonçalves, solteira, maior, resi-
dente na Rua do Porto Pinheirito, em Pombal, contribuinte fiscal
n.º 230847552.

Fiscalização: fiscal único, Manuel L. Brito & Associados � So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, sociedade de revisores ofi-
ciais de contas n.º 149, pessoa colectiva n.º 504012681, com sede
na Rua de Anchieta, 5, 3.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Manu-
el Lázaro de Oliveira de Brito, casado, residente na Avenida de Paris,
7, 2.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 176532617, ins-
crito na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 850; fis-
cal único suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, casada,
residente na Rua de Santo António, 75, 1.º, em Faro, contribuinte
fiscal n.º 185163130, inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 1024.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001106491

MAIS ARTEPURA � ARQUITECTURA DE INTERIORES
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 759/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506277771;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/021105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ana
Cristina Ferro Simões Bento Lourenço, natural da África do Sul,
casada com Paulo de São Marcos da Fonseca Lourenço no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Avenida de Madrid, 18, 2.º,
esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 200890441, Susana Fer-
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ro Simões Bento, natural de São Jorge de Arroios, Lisboa, solteira,
maior, residente na Avenida do General Roçadas, 149, 3.º, direito,
em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 203920716, e Ana Isabel Coelho
Martins Grade, natural de Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras, sol-
teira, maior, residente na Rua da Mãe d�Água, 17, em Oeiras, con-
tribuinte fiscal n.º 209613122, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Mais Artepura � Arqui-
tectura de Interiores e Cafetaria, L.da

2.º

A sede social é na Avenida de João XXI, 9, loja, e Rua do Presi-
dente Wilson, 7-A, na cidade e concelho de Lisboa, freguesia de
São João de Deus.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social é: importação e comércio de artigos de decora-
ção; serviços de arquitectura e decoração de interiores; serviço de
restauração alimentar e de cafetaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas de 1700 euros cada
uma, pertencendo uma a cada sócia.

5.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem aos
sócios ou a não sócios que nela forem nomeados, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois geren-
tes.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre sócios;
nos restantes casos, mesmo gratuitos, depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos restantes sócios, em se-
gundo, fica reservado o direito de preferência na cessão.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com
objecto e natureza diferentes, incluindo de sociedades sujeitas
a legislação especial, e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001173334

100 % LIGHT � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 762/021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506290263;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/021106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por António
Pedro Ferreira da Luz, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho
de Lisboa, casado com Maria Gouveia Esteves sob o regime da sepa-
ração de bens, residente na Rua de Alcolena, 41, em Lisboa, que
outorga nas seguintes qualidades:

a) Em seu nome próprio, e
b) Como único gerente, em nome e representação da sociedade

por quotas Cafetaria Europeia � Actividades Hoteleiras, L.da, pes-
soa colectiva n.º P504336770, com sede na Rua de Maria Luísa
Holstein, 15, 1.º, sala 11, em Lisboa, freguesia de Alcântara, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 321, com o capital social, integralmente realizado, de

100 000 euros, no qual lhe pertence uma quota no valor nominal de
99 900 euros, pertencendo a outra quota, de 100 euros, à própria
sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura lavra-
da nas notas do 17.º Cartório Notarial de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de 100 % Light � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da, tem a sua sede social em Lisboa, na Rua de
Maria Luísa Holstein, 15, 1.º, sala 11, freguesia de Alcântara.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser instaladas sucursais e outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras e similares �
comércio de sandes, saladas, sumos naturais, bebidas leves, menus de
baixas calorias, smoothies e outros produtos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas, uma de 99 900 euros,
pertencente ao sócio António Pedro Ferreira da Luz, e outra de
100 euros, pertencente à firma Cafetaria Europeia � Actividades
Hoteleiras, L.da

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios podem fazer os suprimentos que a sociedade care-
cer, nos termos a definir em assembleia geral.

2 � Também poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes
sejam exigidas prestações complementares de capital até ao mon-
tante de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações de capital em qualquer
sociedade de responsabilidade limitada, com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam
afectas ao sócio António Pedro Ferreira da Luz, desde já designado
gerente.

1 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos, e
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou em outros actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 � É livremente permitida a cessão de quotas entre sócios, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão a estranhos a título oneroso, a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os sócios, em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar as quotas pelo seu valor nominal,
verificados os seguintes pressupostos:

a) Por acordo com os sócios;
b) Por morte ou interdição dos sócios;
c) Sempre que a quota seja objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outro meio de apreensão judicial.

ARTIGO 10.º

Sempre que a lei não exija outros requisitos, as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas enviadas com a antecedência
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mínima de oito dias, podendo, todavia, os sócios acordar expressa-
mente em prescindir desta forma de convocação.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001173768

PAZ & ASSOCIADOS, PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 764/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506220222;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/021107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Fernando
Jorge Nunes Nascimento, contribuinte fiscal n.º 181537486, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa, residente na Estrada dos Arneiros, 30, 4.º, em Lisboa, o
qual intervém como gestor de negócios de Einhart Jacome da Paz,
contribuinte fiscal n.º 241146313, e mulher, Lia Ferreira Gomes,
contribuinte fiscal n.º 241753120, ambos naturais do Brasil, de na-
cionalidade brasileira, casados no regime da comunhão de adquiridos,
residentes habitualmente em São Paulo, na Rua Sabará, 47, aparta-
mento 301, e acidentalmente em Portugal, na Rua de Luciano Cor-
deiro, 89, 1.º, em Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paz & Associados, Publicidade e
Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Luciano
Cordeiro, 89, 1.º, freguesia do Sagrado Coração de Jesus.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Einhart Jacome da Paz, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Lia Ferreira Gomes.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio Fernando
Jorge Nunes Nascimento, o aqui outorgante, que desde já fica no-
meado gerente, sendo suficiente a sua intervenção para vincular a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando for cedida sem consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 2001173415

MAX PEOPLE � GESTÃO ESTRATÉGICA
E CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 557/020826; identificação de pessoa colectiva n.º 506238369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020826.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º António Manuel Pereira Esteves, contribuinte fiscal

n.º 198102798, natural da freguesia de Alvaredo, concelho de
Melgaço, titular do bilhete de identidade n.º 8458385, de 19 de Fe-
vereiro de 2002, emitido em Viana do Castelo nos Serviços de Iden-
tificação Civil, que outorga por si e na qualidade de procurador de
sua mulher, Odete da Conceição Domingues Esteves, contribuinte
fiscal n.º 204885183, natural da freguesia de Remoães, concelho de
Melgaço, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Alameda dos Oceanos, lote 4.32.01F, 1.º, B, em Lisboa, o que
tudo verifiquei por uma procuração que arquivo;

2.º Laura Angeles Lopez Guerra, contribuinte fiscal n.º 232521506,
natural de Espanha, de nacionalidade espanhola, casada com Philippe
Heinrich Weibel no regime da separação de bens, residente na Rua da
Esperança, 40, 3.º, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 8971721-L, de 10 de Outubro de 2001, emitido pelo Ministério
do Interior em Espanha;

3.º Nuno Miguel Ferreira da Fonseca, contribuinte fiscal
n.º 205943790, natural da freguesia e concelho de Vila Real de San-
to António, solteiro, maior, residente na Rua de Laura Aires, 4, 5.º,
A, em Odivelas, titular do bilhete de identidade n.º 9602100, de 8 de
Março de 1999, emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação
Civil,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Max People � Gestão Estraté-
gica e Consultoria de Recursos Humanos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Oceanos,
lote 4.32.01F, 1.º, B, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada  dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento, comerciali-
zação e implementação de software. Gestão estratégica e consulto-
ria de recursos humanos, aplicação e gestão integrada de recursos
humanos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 3000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Ma-
nuel Pereira Esteves, Laura Angeles Lopez Guerra e Nuno Miguel
Ferreira da Fonseca.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio, e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maioria
em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000160421

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CAFETO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 430; identificação de pessoa colectiva n.º 505053217; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/021120.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento do capital social de
5037,86 euros para 20 000 euros, sendo o aumento, em dinheiro,
subscrito pelo único sócio, tendo, em consequência, sido alterados
os artigos 1.º e 3.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � ............................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede em Casal dos Cucos, lote 19,

Almargem, freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte
Agraço.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de uma quota de igual valor
nominal pertencente ao único sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 2001550464

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

PVCR � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 728;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20021108.

Certifico que entre Pedro Miguel Caldeira Rodrigues, solteiro,
maior, residente na Rua de Luís de Camões, 17, Ponte de Sor, e Vítor
Manuel Caldeira Rodrigues, casado com Maria José da Silva Lopes
na comunhão de adquiridos, residente na Tapada do Telheiro, blo-
co 2, 1.º, direito, Ponte de Sor, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PVCR � Comércio e Instalação
de Material Eléctrico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Ponte de Sor, na Avenida
Marginal, 53-A, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material eléctri-
co. Instalações eléctricas, assistência e manutenção. Instalação de
climatização e alarmes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2001792280

PORTALEGRE

FONÓGRAFO � PRODUÇÕES DE SOM
E IMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 502323760; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 2/211102.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi
depositada a fotocópia da acta da assembleia geral de 16 de Novem-
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bro de 2001 com a designação do conselho de administração e do
fiscal único e suplente para o quadriénio de 2002-2005, assim cons-
tituídos:

Conselho de administração: presidente, Jaime da Conceição Hen-
riques Janeiro, casado, residente no Largo do Capitão Manuel Simão
Redondo, 7-A, Urra, Portalegre; vogais: António José Henriques
Janeiro, casado, residente no Bairro dos Apóstolos, lote 21, Urra, e
Maria da Piedade Santinho Baptista Henriques Janeiro, casada, resi-
dente no Largo do Capitão Manuel Simão Redondo, 7-A, Urra.

Fiscal único: efectivo, António José Vieira de Azevedo Coutinho,
casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de Oliveira Tava-
res, 2, Portalegre; suplente, Bernardo & Muralha, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Bernardo, re-
visor oficial de contas, casado, residente na Rua de Tomás Ribeiro,
41, 3.º, Lisboa.

Conferida. Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henri-
queta Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000167662

PORTO
PAÇOS DE FERREIRA

SERRALHARIA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1082/970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503786187;
data: 20020616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167661

ESTOFOS AN, ARMÉNIO NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 45/941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503311022; data:
20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167663

MÓVEIS HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 802/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883189;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167675

IRMÃOS MARTINS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 409/860604; identificação de pessoa colectiva n.º 501686177;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167677

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MARTINS
SOUSA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1042/960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503666300;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167678

CASTELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 988/950706; identificação de pessoa colectiva n.º 503446599;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167681

MÓVEIS GONÇALVES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1025/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503596434;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167684

JOSÉ MANUEL & SOUSA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 507/880427; identificação de pessoa colectiva n.º 501970592;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167686

UNO QUADRADO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1153/970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503944289;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167690

PICHELARIA E ELECTRICIDADE
LOPES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1503/000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505005670;
data: 20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167698

FÁBRICA DE MÓVEIS IRMÃOS NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1396/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504528645;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167703

MAGALHÃES & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1420/991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504775847;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167704

CONFEITARIA BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 602/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502216131;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167565

ERNESTO RODRIGUES � SERVIÇOS, ECONOMIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 460/870824; identificação de pessoa colectiva n.º 501868585;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167566

SERAFIM RIBEIRO & NAZARÉ NETO � INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1456/000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504835920;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167568

RUI SANTOS & VÍTOR SANTOS � SERVIÇOS
DE ACESSORIA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1586/010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505233894;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167569

REGEDOR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1235/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504116126;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167574

RAMIRO & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1379/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 501810994;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167739

MORAIS & RIBEIRO MORAIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1467/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504847740;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167738

MÓVEIS MORAIS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1412/991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504750429;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167736

IRMÃOS COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 219/790119; identificação de pessoa colectiva n.º 500814821;
data: 20020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167735

INDÚSTRIA DE ESTOFOS BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1558/001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505099217;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167734

ESTOFOS APS DE ARMÉNIO PINTO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1179/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504015532;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167733

ANCOVET � CLÍNICA VETERINÁRIA DE PAÇOS
DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 974/950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503427233;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167731

ELECTRO PACENSE � REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 477/871207; identificação de pessoa colectiva n.º 501905634;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167729

CONFECÇÕES H. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 387/851010; identificação de pessoa colectiva n.º 501561714;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167727

ANDRADE & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 386/851007; identificação de pessoa colectiva n.º 501561668;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167723

MOVELANTIGO � INDÚSTRIA DE MÓVEIS
EM ARTE ANTIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 188/780223; identificação de pessoa colectiva n.º 500737177;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167721

FERMATOS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1185/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504019163;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167719

IMOBILIÁRIA DA PANCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1519/000714; identificação de pessoa colectiva n.º 504989596;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167717

O PARAÍSO DO BEM SERVIR � PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 719/910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502614064;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167715

FARIA RIBEIRO & LOUREIRO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1631/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505266415;
data: 20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167712

ANTÓNIO DIAS DA ROCHA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1474/000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504896822;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167711

CENTRO DE BELEZA � MARGARIDA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1076/961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503759805;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167708

BALTASAR MOURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1756/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505263890;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167705

BALTAZAR MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1434/000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504772104;
data: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167701

MOVEISBARI � ANTÓNIO ALBERTINO
DIAS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1565/001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505169010;
data: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167697

VENTILAÇÕES MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1296/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504235290;
data: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167695

MANUEL CAMPOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1723/010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505652170;
data: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167692

CARDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 270/810224; identificação de pessoa colectiva n.º 501140565;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167576

J. CARNEIRO ALVES & FILHOS � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1433/000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504318055;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167577

J. CARNEIRO ALVES & FILHOS II � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1402/991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504458108;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167580

COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO NELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1122/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503860670;
data: 020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167583

MOBIMAQUE II � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1556/001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505138646;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167585

R. VOICE � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1837/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505762790;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167587

HABIT�ARPA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1436/000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504531298;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167611

AS QUEIMADAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1259/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504161881;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167613

STAND TONINHO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 906/940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503190225;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167615

CASA ALÃO, COMÉRCIO DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 284/811015; identificação de pessoa colectiva n.º 501208437;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167617

M. MONTEIRO II � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1562/001114; identificação de pessoa colectiva n.º 505082179;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167618

JOAQUIM MATOS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 334/830224; identificação de pessoa colectiva n.º 501356134;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167619

CONSTRUÇÕES RAMOS BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1698/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505583194;
data: 020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167620

JAIME BARBOSA NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1607/010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505229013;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167621

FABRICAPÃO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 710/910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502575484;
data: 20020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167622

ESTAMES E CARPELOS � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 932/941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503280089;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167623

JOSÉ FERNANDO M. CARNEIRO LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 220/790120; identificação de pessoa colectiva n.º 500808821;
data: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167624

SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 809/930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502897139;
data: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000167707

PAREDES

PERSISTENTE � IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2135/

000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504685775; data da
apresentação: 021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2001664508

PERSISTENTE � IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2135/

000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504685775; data da
apresentação: 021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2001664494

CAMPOS & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1651/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503831220; data da
apresentação: 021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2001664559

NORT HOUSE � EMPREENDIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1660/
970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503846996; data da
apresentação: 021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2001294824

L. J. CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2078/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504413104; data da
apresentação: 021120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 2001666225

PORTO � 2.A SECÇÃO

THERAPEUTES � CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
E PSICOTERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 800/920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502749610;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 51 e 52/020327; pasta n.º 9310.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Rua de Alfredo Keil, 480, Foz do Douro, Porto.
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 502 410$00, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: João Eduardo Marques Teixeira e Maria Manuela

Pires de Carvalho � 2500 euros cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000167367

ICENTA � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 504/930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502991860;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 186 e 187/020327; pasta n.º 11 322.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Joaquim dos Santos Ascenção,
por destituição em 15 de Setembro de 1995.

Designação, em 15 de Setembro de 1995, de Rui Jorge Cardoso da
Costa Rodrigues, casado, Avenida do Príncipe Perfeito, 135, 1.º,
esquerdo, Valadares, para gerente.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000167373

SORA � COMPRA, VENDA, REVENDA E ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 656/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504084208;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 179 e 180/
020327; pasta n.º 17 872.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 5 024 100$, em dinheiro, subscrito pelos accionistas.
Capital: 50 000 euros, dividido em 10 000 acções com o valor

nominal de 5 euros cada.
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fisca-

lização, deliberada em 24 de Outubro de 2001, para o quadriénio de
2001-2004:

Administrador único: António Rui Oliveira Santos, casado, Ala-
meda de Eça de Queirós, 303, 1.º, direito, Porto.

Fiscal único: Fátima Pereira & Carlos Duarte, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Maria de Fátima Pereira
Fialho, casada, revisora oficial de contas, Rua do Dr. Melo Leote,
12, 8.º, direito, Porto; suplente, Santos Vaz & Trigo de Morais,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Maria
da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, casada, revisora oficial de
contas, Rua da Alegria, 1924, 2.º, hab. 3, Porto.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000167375

TEMPLO � SOCIEDADE FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 194/970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503861804;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 171 e 172/020327; pasta n.º 16 781.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do fiscal único e suplente, Carlos Aires, Ri-
bas Pacheco, Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
e Carlos Aires, respectivamente, por renúncia, em 31 de Março
de 2000.

Designação de Jorge Adalberto Vilar de Oliveira, solteiro, maior,
revisor oficial de contas, Rua de Guedes de Azevedo, 33, 3.º, Porto,
para fiscal único, e de Jorge Manuel Amaral da Cunha, casado, revi-
sor oficial de contas, Rua de São Tomé e Príncipe, 402, 6.º, direito,
Vila Nova de Gaia, para suplente, deliberada em 31 de Março de 2000
para o mandato de 1997-2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000167377

THREEBORG � CONSULTADORIA
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 533; identificação de pessoa colectiva n.º 502034904; inscri-
ções n.os 10 e 14; números e data das apresentações: 3 e 7/020920;
pasta n.º 9195.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Joaquim José da Silva e Borges,
por renúncia, em 28 de Junho de 2002.

Aumento de capital e alteração do contrato, tendo, em conse-
quência, sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e está
dividido em quatro quotas, uma de 2000 euros e outra de 4000 eu-
ros, pertencentes ao sócio Joaquim José da Silva Borges, e duas com
o valor de 22 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Tiago
Silva Borges e Marta Silva e Borges Afonso Trigo.

Mais certifico que foi efectuado o registo de transformação em
sociedade anónima, cujos artigos são os seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma THREEBORG � Consultadoria e
Representações, S. A., mantém a sua duração por tempo indetermi-
nado e rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposições legais
aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua da Paz, 66, 5.º, sala 54, freguesia de
Cedofeita, do concelho do Porto.

2 � A administração fica desde já autorizada a transferir a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como a abrir delegações, sucursais, agências ou qualquer
outra forma de representação que julgue conveniente, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços de consul-
tadoria na área de comércio nacional e internacional e representa-
ção de produtos e serviços nacionais e estrangeiros.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da administração e
sem necessidade de consentimento de outros órgãos sociais, adquirir
e alienar participações em sociedades de responsabilidade limitada
com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis es-
peciais, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades, consórcios e associações em participações, e par-
ticipar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros e está representado por
10 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

2 � Nos aumentos de capital, os accionistas terão direito de pre-
ferência na subscrição de novas acções na proporção das que ao
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tempo possuírem, ou no rateio das que não tenham sido inicialmen-
te subscritas, salvo deliberação em sentido contrário tomada pela
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, podendo os
accionistas exigir, a todo o tempo e a expensas suas, a concentra-
ção ou o desdobramento desses títulos.

2 � As acções serão ao portador ou nominativas, convertíveis,
de acordo com a vontade do seu titular.

3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de
acções são assinados pela administração, podendo uma ou mais assi-
naturas ser de chancela, desde que devidamente autorizadas.

ARTIGO 6.º

Outras emissões de títulos

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer títulos negociáveis
legalmente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto
e obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral.

2 � Aplica-se às emissões referidas neste artigo o disposto no
artigo 5.º

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas titulares de acções
nominativas, por deliberação tomada com os votos favoráveis de
accionistas que representem, pelo menos, três quartos do capital
social, a obrigação de prestações acessórias, com carácter pecuniário.

2 � A assembleia geral que deliberar nos termos do número ante-
rior fixará as condições da exigibilidade e outras que, atento o carác-
ter da obrigação, devam ser definidas.

ARTIGO 8.º

Registos e conversões

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a títulos emitidos pela sociedade, quando efectuadas a
requerimento dos respectivos detentores ou titulares, constituem en-
cargos dos interessados, a pagar no momento da formulação do cor-
respondente pedido.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, nos termos da lei e com a necessária autori-
zação da assembleia geral, adquirir e manter em carteira acções e
obrigações próprias e com elas realizar quaisquer outras operações
legais.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

Administração

A administração da sociedade será constituída por um administra-
dor único ou por um conselho de administração, composto por três
ou cinco membros, tendo neste caso o seu presidente voto de qua-
lidade.

ARTIGO 11.º

Poderes e competências da administração

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas e as-
sumir compromissos arbitrais. Para o efeito, a administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens móveis, sujei-
tos ou não a registo, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações
e viaturas automóveis;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais e
industriais;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, singu-
lares ou colectivas, nos termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou no
estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras sociedades;

h) Celebrar qualquer uma das operações referidas no n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 298/92 com instituições de crédito;

i) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de certos
actos ou categoria de actos.

ARTIGO 12.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único;
b) De dois administradores, quando existir conselho de adminis-

tração.
c) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido

pela administração.
2 � Existindo conselho de administração, para os actos de mero

expediente é suficiente a assinatura de um administrador.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e
um suplente ou por um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, tendo neste caso o seu presidente voto de
qualidade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direitos de voto.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

3 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles.

ARTIGO 15.º

Prova da qualidade de accionista

1 � Os accionistas deverão, com uma antecedência mínima de
cinco dias sobre a data prevista para a assembleia geral, depositar na
sede da sociedade as acções de que sejam titulares, ou averbá-las no
livro de registo de acções, ou demonstrar, através de documento
idóneo, estarem as mesmas à guarda de instituição financeira.

2 � As acções referidas no número anterior deverão manter-se
depositadas ou averbadas em nome do accionista até ao encerramento
da sessão.

ARTIGO 16.º

Representação

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por cônjuge, ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta, dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome, o
domicílio e a qualidade do representante e a data da assembleia.

2 � Sendo o accionista pessoa colectiva, a indicação do seu re-
presentante na assembleia deverá ser comunicada, por escrito, ao
presidente da mesa até à véspera da data marcada para a sua realiza-
ção.

ARTIGO 17.º

Quórum e maiorias

1 � A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocação
quando se encontrarem presentes ou representados accionistas cujas
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acções representem a totalidade do capital social, não se contando,
para este efeito, as acções detidas pela própria sociedade.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá reunir e
deliberar validamente se se encontrarem presentes ou representados
accionistas cujas acções representem dois terços do capital social.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

4 � As deliberações relativas a fusão com outras sociedades,
cisão ou alteração dos estatutos só serão válidas se aprovadas com
os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, três
quartos do capital social.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 19.º

Exercício social e distribuição de resultados

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Os lucros líquidos de cada exercício social terão a aplicação

que os accionistas deliberarem, ressalvando as limitações decorren-
tes de disposições legais imperativas.

3 � A sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos
antecipados, nos termos da lei.

ARTIGO 20.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral para man-
datos de três anos, podendo os seus membros ser reeleitos uma ou
mais vezes.

2 � Havendo lugar à eleição de um conselho de administração e
ou de um conselho fiscal, a assembleia geral designará os respectivos
presidentes.

3 � A assembleia geral que nomear a administração decidirá da
eventual dispensa da caução aos seus membros.

4 � As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixa-
das pela assembleia geral.

5 � Os titulares dos órgãos sociais, referidos na parte final do
n.º 4 deste artigo, podem ser accionistas ou não accionistas.

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e median-
te deliberação que obtenha os votos favoráveis de accionistas que
representem, pelo menos, quatro quintos do capital social.

2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução nomeará uma
comissão liquidatária, composta por três membros, e designará o res-
pectivo presidente.

3 � Os membros da comissão liquidatária poderão ser quaisquer
titulares dos órgãos sociais em exercício à data da deliberação.

Designam desde já e para o primeiro triénio os seguintes órgãos
sociais:

Administrador único: Marta Silva e Borges Afonso Trigo.
Fiscal único: Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, sociedade de revisores oficiais de contas n.º 62,
com sede na Rua de Antero de Quental, 639, Paranhos, Porto, re-
presentada pelo revisor oficial de contas Sérgio Paulo Esteves de
Poças Falcão, revisor oficial de contas n.º 751, casado, com domicí-
lio à Rua de Antero de Quental, 639, Paranhos, Porto; fiscal único
suplente, António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, sociedade de revisores oficiais de contas
n.º 53, com sede na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201 a 203,
Porto, representada pelo revisor oficial de contas António Mon-
teiro Magalhães, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 606,
2.º, salas 201 a 203, Porto, revisor oficial de contas n.º 179.

Mesa da assembleia geral: presidente, Joaquim José da Silva Bor-
ges, acima identificado; secretária, Marlene de Sousa Teixeira, sol-
teira, maior, residente na Rua da Paz, 66, 5.º, sala 54, Porto.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000156201

PORTO � 3.A SECÇÃO

CASA BARROCO COMÉRCIO COZINHAS,
ROUPEIROS E BANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9811/980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504153366;
número e data da prestação de contas: 178/29062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

21 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 3000082943

VILA NOVA DE GAIA

VITORINO PEREIRA MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 454; identificação de pessoa colectiva n.º 500430403; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20021021.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 900 000$ em dinheiro, subscrito quanto a 810 000$ pelo sócio
Vitorino e quanto a 90 000$ pela sócia Maria de Fátima.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º, 5.º e 6.º, sendo
acrescentado um novo artigo, que passa a ser o 10.º, passando a ter
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 900 000$, pertencente ao sócio Manuel Vitorino Bastos Morais,
e outra de 100 000$, pertencente à sócia Maria de Fátima Silva de
Alpoim e Vasconcelos Bastos Morais.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade serão exercidas
por um ou dois gerentes, um dos quais será obrigatoriamente sócio e
o outro poderá ser escolhido de entre estranhos à sociedade.

2 � No desempenho das suas funções, a gerência disporá dos mais
amplos poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, propor e seguir acções, confessá-las e delas
desistir, transigir e comprometer-se em árbitros, adquirir, alienar,
permutar ou por qualquer forma onerar quaisquer bens móveis ou
imóveis, constituir mandatários para a prática de determinados ac-
tos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

3 � Fica desde já designado como gerente o sócio Manuel Vito-
rino Bastos Morais, ao qual são atribuídos o direito especial à gerên-
cia e todos os poderes para, só por si, representar e obrigar a socie-
dade.

4 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibe-
ração em assembleia geral.

5 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos basta a intervenção do sócio Manuel Vitorino
Bastos Morais, ou por outro gerente com poderes para tanto dele-
gados, ou por mandatário, nos precisos termos do respectivo instru-
mento de mandato.

6 � Para actos de mero expediente será suficiente a assinatura
de um gerente ou de um mandatário para tanto habilitado.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Penhora, arresto, arrematação, adjudicação, venda, ou qualquer

outra forma de apreensão judicial da quota de que possa resultar a
transferência desta para estranhos, incluindo igualmente os casos de
separação judicial de pessoas e bens, divórcio e anulação de casa-
mento, salvo se contra aquelas diligências for deduzida oposição
procedente;
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b) Acordo entre a sociedade e o titular da quota amortizada.
2 � No caso em que, por lei ou por este pacto, a sociedade tenha

o direito de amortizar a quota, pode ela, em vez disso, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.

10.º

1 � A cessão gratuita ou onerosa de quotas a estranhos e a sua
divisão para tal efeito dependem do consentimento expresso da
sociedade e também do sócio Manuel Vitorino Bastos Morais.

2 � Porém, o sócio Manuel Vitorino Bastos Morais fica com o
direito de ceder e para tal dividir livremente a sua quota, quer a
consócio quer a estranhos, nas condições que entender, sem neces-
sidade de qualquer consentimento.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000162910

W. & J. GRAHAM & COMPANHIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 831.

Rectificação

Rectificação da publicação de 15 de Outubro de 2002, referente à
prestação de contas consolidadas de 2001, no sentido de que o nome
correcto da firma é «W. & J. Graham & Companhia, S. A.»

É o que cumpre certificar.

16 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000177286

SANTARÉM
RIO MAIOR

IMPORTALEGRE � SERVIÇOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 140, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 763/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503203300; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/021112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: deliberação de aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 4 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409320

INDÚSTRIA PORTUGUESA DE RECICLAGEM
DE SUCATAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 659/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502830310.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001124392

TVA � TRANSPORTES VÍTOR AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1075/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504646591.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409397

TOMATERRA � ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
DE TOMATE, C. R. L.

Sede: Estrada de Santarém, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 971/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504179896; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/021112.

Certifico que pela acta n.º 9, de 17 de Outubro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
de 1995,19 euros para 5000 euros, após o reforço de 3004,81 euros
em dinheiro, e, em consequência, foi alterado o respectivo contrato
social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital é de 5000 euros, representado por títulos nominativos
de 25 euros cada um.

Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada.

Conferida. Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409346

VIANA DO CASTELO
PONTE DA BARCA

ANTÓNIO ASCENSO MARQUES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 10/160885; identificação de pessoa colectiva n.º 500469296;
data da apresentação dos documentos: 05082002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781423

JOSÉ ELIAS, ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Veloso, 19, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 152/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503972959;
data da apresentação dos documentos: 09102002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781415

OPTIBARCA � ÓPTICA OCULAR, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 48, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 113/951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503509256;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781288
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JOSÉ DOMINGOS CERQUEIRA, L.DA

Sede: Igreja, Touvedo (São Lourenço),
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 213/20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505528380;
data da apresentação dos documentos: 25112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781296

ARMANDO VENTURA GOMES, L.DA

Sede: Rodo, Vila Nova de Muía, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 219/20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505637138;
data da apresentação dos documentos: 25112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781300

POETAS BAR, L.DA

Sede: Jardim dos Poetas, 14, rés-do-chão,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 91/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502926872; data da
apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781318

MANUEL DA SILVA GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Oliveira Carneiro Bouças,
12, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 230/011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505780976;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781334

TAXIBARCA � TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Sede: Painçães, 60, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 194/20000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505138794;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781342

A. CARDOSO � CONTABILIDADE, GESTÃO
E APOIO INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Praça da República, 3, 1.º, direito, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 162/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504123912;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781393

MORAIS, MORAIS & REBELO, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 44, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 85/
920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502757272; data da
apresentação dos documentos: 27112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781407

VARANDA DO LIMA, CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Sede: Campo do Curro, 19, rés-do-chão, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 44/
260881; identificação de pessoa colectiva n.º 502027754; data da
apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781350

OURIVESARIA SEVERO, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 48, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 160/980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504095781;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781369
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LINDOVERDE, SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Castelo, Lindoso, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 70/900827; identificação de pessoa colectiva n.º 502403080;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781377

PADARIA 3 IRMÃOS � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Painçães, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 76/910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502512512;
data da apresentação dos documentos: 22112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001781385

PONTE DE LIMA

SUSANA MARIA PINTO LIMA, L.DA

Sede: Urbanização do Sobral, 1.ª fase, loja O, Arca,
 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1228/20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506277496;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20021120.

Certifico que Susana Maria Pinto Lima, divorciada, por escritura
de 4 de Setembro de 2002, exarada de fl. 108 a fl. 109 do livro
n.º 326-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Susana Maria Pinto Lima, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Sobral, 1.ª fase, loja O,
freguesia de Arca, concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de ferramentas
eléctricas, ferramentas manuais e quinquilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia, Susana Maria Pinto Lima.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia, Su-
sana Maria Pinto Lima.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da ge-
rente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde

que necessários e inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785976

GRANICRISÓSTOMOS � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Barreiras, Freixo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 878/20010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505236753;
número e data da entrada: 3/20021122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785313

AUTO TÁXIS VILAS BOAS & LIGEIRO, L.DA

Sede: Passeio de 25 de Abril, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 65/681002; identificação de pessoa colectiva n.º 500469130;
número e data da entrada: 2/20021122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785305

SERVIÇOS DE REBOQUE DE ADRIANO
DIAS RIBEIRO, L.DA

Sede: Codeçais, Vitorino das Donas, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1104/20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505838656;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20021108.

Certifico que, por escritura de 6 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 47 a fl. 48 do livro n.º 288-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe em
20 000 euros em dinheiro, passando a ser de 25 000 euros, tendo o
contrato da sociedade sido alterado, passando os artigos 2.º e 3.º a
ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: prestação de serviços de
veículos pronto-socorro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Adriano
Dias Ribeiro e Maria Rosalina Fernandes de Castro Palma Ribeiro.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785704

PAULO MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Camões, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1227/20021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506244768;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20021120.
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Certifico que Paulo Jorge de Pinho Marques, casado com Olinda
Amélia Miranda Cerqueira de Castro Pinho Marques na comunhão
geral, por escritura de 8 de Novembro de 2002, exarada de fl. 83 a
fl. 84 v.º do livro n.º 288-S do Cartório Notarial de Ponte de Lima,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Paulo Marques, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no Largo de Camões, na freguesia e concelho
de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e abrir, em qualquer ponto do
País, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: actividades relacionadas com
doença dos olhos; medicina oftalmológica; cirurgia oftalmológica;
actividades relacionadas com endocrinologia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota, de igual valor, per-
tencente ao único sócio, Paulo Jorge de Pinho Marques.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio, Paulo Jorge
de Pinho Marques, o qual é desde já nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente.

5.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
registada em acta e por ele assinada.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nas condições de juro e reembolso acordadas em assembleia ge-
ral, bem como prestações suplementares até 20 vezes o capital so-
cial.

7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto, desde que permitido por lei.

8.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer negócios jurídicos de aquisição, disposição e oneração de bens,
desde que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social,
pela forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do
próprio, quando necessária.

A gerência poderá celebrar quaisquer negócios compreendidos no
objecto social, antes do registo definitivo da sociedade, ficando ain-
da a gerência desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
depositado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, instalação da sede social e compra de
bens de equipamento.

O outorgante declara, sob sua responsabilidade, que o capital so-
cial foi depositado em 6 deste mesmo mês na agência do Banco Co-
mercial Português, S. A., de Braga.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785968

SOUSA & PEIXOTO, L.DA

Sede: Caneiro, Refoios, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 145/800728; identificação de pessoa colectiva n.º 501054146;
número e data da entrada: 1/20021122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2001785330

VIANA & DANTAS, L.DA

Sede: Igreja, Vitorino de Piães, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 749/990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504500449;
número e data da entrada: 1/20021120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dantas da Costa Vital.
2001785291

CORTEZ FERREIRA � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
PELA IMAGEM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Quinta da Graciosa,
bloco E, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 284/890904; identificação de pessoa colectiva n.º 502213175;
número e data da entrada: 2/20021125.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 1000167714

COMPRILIMA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Mouramas, Seara, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 555/950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503546062;
número e data da entrada: 1/20021125.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 1000167716

GRAVALIMA � GRANITOS DO VALE DO LIMA, L.DA

Sede: Presa, Arcozelo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1231/20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506333973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021126.

Certifico que entre João Manuel Martins Fernandes, casado com
Maria Isabel de Matos Almeida Fernandes na comunhão de adquiri-
dos, Albino Martins Fernandes, casado com Ilda Maria Lima de Sousa
na comunhão de adquiridos, e Maria Isabel de Matos Almeida Fer-
nandes, casada com o citado João Manuel Martins Fernandes, por
escritura de 19 de Novembro de 2002, exarada de fl. 97 a fl. 99 do
livro n.º 289-S do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de GRAVALIMA � Granitos
do Vale do Lima, L.da, e tem a sua sede no lugar de Presa, da fregue-
sia de Arcozelo, deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
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transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: exploração; transformação;
comércio de granitos e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5010 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2505 eu-
ros, pertencente ao sócio João Manuel Martins Fernandes, e duas de
1252 euros e 50 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios
Albino Martins Fernandes e Maria Isabel de Matos Almeida Fer-
nandes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os só-
cios, que desde já são designados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios; porém, quando a favor de estranhos, dependem de autoriza-
ção da sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, quan-
do a sociedade assim o deliberar, até ao montante máximo de 20 ve-
zes do capital social.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições que vierem a ser deliberados em as-
sembleia geral.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido ou representante do interdito ou ina-
bilitado, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte de quota de
qualquer sócio nos casos seguintes:

a) Falência ou insolvência do respectivo titular;
b) Se a quota for arrestada, arrolada ou sujeita a qualquer outro

procedimento cautelar ou administrativo;
c) Se, por falecimento do sócio titular, a quota, em caso de par-

tilha, não ficar a pertencer totalmente aos herdeiros do falecido;
d) Por acordo com o titular.
2 � Com excepção do caso previsto na alínea d), em que o pre-

ço será acordado, nos restantes casos, e salvo quando a lei estabele-
cer outros valores ou prazos, o valor da amortização será sempre o
do valor nominal da quota, acrescida da parte que lhe couber em
todos os fundos sociais, de harmonia com o último balanço apro-
vado e depois de deduzido qualquer débito que o titular tenha na
sociedade, preço esse que será pago no prazo e condições a fixar em
assembleia geral, não podendo, contudo, o prazo exceder quatro anos.

10.º

Os lucros que resultarem do balanço anual poderão ser destinados
a qualquer reserva, fundos ou provisão ou serem distribuídos pelos
sócios, conforme for deliberado em assembleia geral.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado, a fim de fazer face a despesas com a sua
constituição, registo, aquisição de equipamentos para a sociedade.

Os outorgantes declaram, sob sua responsabilidade, que o capital
social foi depositado, nesta data, na agência do Banco Espírito San-
to, S. A., de Ponte de Lima.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 1000167720

VILA REAL
PESO DA RÉGUA

TEIXEIRA & CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 502016701; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/021119.

Certifico que por escritura de 1 de Outubro de 2002, lavrada a
fl. 42 do livro n.º 34-C do Cartório Notarial de Mesão Frio, foi au-
mentado o capital da referida sociedade, pelo que o artigo 3.º passou
a ter nova redacção, e foi acrescentado ao pacto o artigo 7.º, cujo
teor dos mesmos artigos a seguir se indica:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 7500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Arnaldo Pinto Teixeira e
Marília Conde Proença Pinto Teixeira.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília
Pereira de Lima Carvalhosa Rocha. 2001799322

CASAL DE VINHÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 91;
identificação de pessoa colectiva n.º 501128514; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 6/021121.

Certifico que por escritura de 13 de Setembro de 2002, lavrada a
fl. 74 do livro n.º 57-D do Cartório Notarial de Armamar, foi dis-
solvida a sociedade acima indicada, com sede na freguesia de Vinhós,
concelho de Peso da Régua, tendo sido aprovadas as contas na mes-
ma data.

Foi conferida e está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília
Pereira de Lima Carvalhosa Rocha. 2001799225

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

AGRIVIEIRA � AGRICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 138/20021115; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20021115.

Certifico, narrativamente, que, por documento particular de 30 de
Outubro de 2002, Pedro Miguel Vieira Monteiro, solteiro, maior,
natural e residente no lugar do Castelo, n.º 3, freguesia de Fontes,
concelho de Santa Marta de Penaguião, constituiu uma sociedade uni-
pessoal por quotas, que se rege de acordo com os artigos seguintes:

1.º

É constituída por Pedro Miguel Vieira Monteiro a presente socie-
dade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma AGRIVIEIRA � Agricultura, Unipes-
soal, L.da

3.º

A sua sede social é no lugar de Castelo, freguesia de Fontes, con-
celho de Santa Marta de Penaguião.
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§ único. Por decisão da gerência, a sede social pode ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

4.º

O objecto social consiste em serviços agrícolas, prestação de todo
o tipo de serviço agrícola.

5.º

O capital social é de 5000 euros, sendo integralmente realizado
em dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único, Pedro Miguel Vieira Monteiro.

6.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

7.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, Pe-
dro Miguel Vieira Monteiro, ficando desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para representar e obrigar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que impliquem responsabilidade ou obrigação é
necessário a assinatura do gerente.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que sirvam a prossecução do seu objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
devem observar a forma escrita.

9.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral pelo
sócio único, associar-se a quaisquer outras entidades compreendidas
no seu objecto social.

10.º

O sócio único pode deliberar que sejam efectuadas prestações su-
plementares até ao quíntuplo do capital social.

11.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a sua conta aberta
em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência
de Santa Marta de Penaguião, para fazer face às despesas de registo
e subsequentes publicações, bem como à liquidação das despesas de
instalação e aquisição de bens para integração no seu activo corpóreo.

§ único. O sócio único declara, sob responsabilidade pessoal, que
o valor nominal igual ao capital social se encontra depositado na
Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência de Santa Marta de
Penaguião.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001844107

VISEU
ARMAMAR

MC CARNES � COMÉRCIO DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 107/
010123; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 1 e 2/021125.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram efectuados os seguintes actos
de registo:

Cessação de funções de gerente de Eva Adelaide Antunes Cepeda
Martins, por renúncia, e nomeação de gerente da sócia Maria Cris-
tina Simõe Vaz.

Está conforme.

25 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Mário Ferreira Car-
neiro Cireneu. 2001518153

CASTRO DAIRE

RODRIGUES & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 417/
021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/021121.

Certifico que entre Artur Eduardo Rodrigues e mulher, Maria Her-
mínia de Jesus Paiva Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues & Paiva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Passal, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Mamouros, concelho de Castro Daire.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e 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 actividade de serralharia civil e
caixilharia de alumínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 29 400 euros, pertencente ao
sócio Artur Eduardo Rodrigues, e uma de 30 600 euros, pertencente
à sócia Maria Hermínia de Jesus Paiva Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio, e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.
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ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade os sócios que representem a totalidade
do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realiza-
do na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, balcão de Castro
Daire, e as estipulações constantes deste contrato, resultantes de
normas contidas em preceitos legais vigentes, são essenciais ao
melhor esclarecimento da sua vontade negocial.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 2001356315

CINFÃES

CINPANDOCE � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Coronel Numa Pompílio, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 271/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504256173.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 2/021114.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º (Capital), 6.º (Gerência) e 7.º (Forma de obri-

gar).
Sócios e quotas: Maria Emília Ferreira de Almeida Duarte, Luís

Mário Ramos Martins da Silva, Felisberto Ferreira de Almeida, Ma-
ria Laura Ferreira de Almeida e Maria Odete Ferreira Duarte �
1000 euros cada.

Gerência: a cargo dos sócios Luís Mário Ramos Martins da Silva
e Maria Odete Ferreira Duarte, nomeados gerentes.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2002.
Forma de obrigar: a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, em substitui-
ção legal, Arnaldo Teixeira Pereira Cardoso. 2001354231

EDISAMP � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 470/
021115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021115.

Certifico que, por escrito particular lavrado em 3 de Abril de 2002,
foi constituída uma sociedade comercial entre José Maria Vieira
Mendes e mulher, Anabela Cardoso Soares, casados na comunhão de
adquiridos, com a denominação em epígrafe e que se regerá pelas
cláusulas constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma EDISAMP � Construções, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de São Martinho, da freguesia
de Piães, deste concelho de Cinfães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como ser encerradas ou criadas filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, demolição, terraplenagens, construção e engenharia civil, cons-
trução de coberturas, construção de estradas, vias férreas, aeropor-
tos e instalações desportivas, engenharia hidráulica, outras obras
especializadas, construção, estucagem, pintura, colocação de vidros,
construção de edifícios, preparação de locais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Maria Vieira Men-
des e Anabela Cardoso Soares.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

6.º

A sociedade obriga-se com a intervenção de um dos gerentes.

7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, do direito de preferência na respectiva aqui-
sição, na proporção das suas quotas.

8.º

Os sócios ficam autorizados a efectuar prestações suplementares
de capital até ao montante correspondente a cinco vezes o capital
social.

9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá amor-
tizar quotas e ou adquirir quotas dos sócios nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular, nomeadamente quando, em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou de bens, a quota não for
adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular, e

e) Por interdição ou inabilitação ou morte dos respectivos sócios.

10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedade regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Conferida, está conforme o original.

O Primeiro-Ajudante, em substituição legal, (Assinatura ilegível.)
2001354240
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MANGUALDE

FRAGA & FRAGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 506361063 P; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20021115.

Certifico que, por escritura de 6 de Novembro de 2002, exarada a
fl. 62 do livro n.º 89-I do 1.º Cartório Notarial de Viseu, entre José
António Carvalho Fraga, casado com Paula Sofia dos Santos Paz
Fraga na comunhão de adquiridos, José Augusto Fraga e mulher, Ma-
ria de Lurdes Almeida Carvalho, casados na comunhão de adquiri-
dos, Sara Isabel Carvalho Fraga e Maria Cristina Carvalho Fraga,
solteiras, maiores, e Anabela Carvalho Fraga Henriques, casada com
Luís Miguel Lopes Henriques na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante das cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Fraga & Fragas, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua da Portela, lugar de Matados, freguesia de Chãs de Ta-
vares, concelho de Mangualde.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
criar quaisquer formas de representação permanente no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste em comércio por grosso e a retalho
de artigos de plástico destinados a uso doméstico, comércio, indús-
tria e agricultura.

3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de seis quotas: uma no valor
de 5250 euros, pertencente ao sócio José António Carvalho Fraga,
duas no valor de 3750 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Augusto Fraga e Maria Lurdes Almeida Carvalho, e três
no valor de 750 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Cristina Carvalho Fraga, Anabela Carvalho Fraga Henriques e
Sara Isabel Carvalho Fraga.

4.º

Os sócios poderão efectuar os suprimentos gratuitos ou onerosos
que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser
deliberados em assembleia geral.

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 150 000 euros, mediante deliberação unânime da as-
sembleia geral convocada para esse fim.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
nomeada em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios José António Carvalho Fraga e José Augusto Fraga.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a:
1) Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade,

no âmbito do respectivo objecto ou que sejam necessários para sa-
tisfação dos seus fins sociais;

2) A adquirir para a sociedade participações em sociedades já
existentes ou a constituir, com objecto diferente daquele que aquela
exerce.

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2001640323

SANTA COMBA DÃO

GOMES & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 818; identificação de pessoa colectiva P 506365646; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021119.

Certifico que entre Esmeraldo Alves Pereira Gomes e mulher,
Maria da Luz Rodrigues dos Santos Prata Gomes, residentes na Rua de
Joaquim Cordeiro, 5, Santa Comba Dão, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomes & Prata, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Cordeiro, 5,
freguesia, concelho e cidade de Santa Comba Dão.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4900 euros, pertencente ao sócio
Esmeraldo Alves Pereira Gomes, e uma de 100 euros, pertencente à
sócia Maria da Luz Rodrigues dos Santos Prata Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Esmeraldo
Alves Pereira Gomes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social, e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portu-
gal. 2001500866
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TONDELA

DECORTON � ISOLAMENTOS, PINTURA
E DECORAÇÃO DE TONDELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 691/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504131010; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/021122.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e aplicação de
isolamentos, revestimentos, pinturas e serviços de decoração e jar-
dinagem e a construção e reparação de edifícios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 1999. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764499

TINVERPOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE TINTAS E VERNIZES DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504157671; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 3/021122.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, indústria, importação e
exportação de tintas, vernizes e produtos similares e o comércio
por grosso e a retalho de tintas, vernizes e materiais de construção.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 1999. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764472

TÁXI � TAVARES DE LEÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 977/
021122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021122.

Certifico que entre José Tavares de Leão Fernandes, casado com
Maria de Lurdes Marques de Oliveira na comunhão geral, Ana Maria
Marques Tavares de Leão, casada com José Leão Lopes na comu-
nhão de adquiridos, e Paulo Jorge Marques Tavares de Leão, soltei-
ro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Tavares de Leão &
Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Cabeço, sem
número de polícia, lugar de Alvarim, freguesia de Dardavaz, conce-
lho de Tondela.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-

nais e titulares seguintes: uma de 3000 euros, pertencente ao sócio
José Tavares de Leão Fernandes, e duas iguais de 1000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Maria Marques Tavares
de Leão e Paulo Jorge Marques Tavares de Leão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Ta-
vares de Leão Fernandes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764480

VISEU

REMANIGUERRA � REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4835; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 34/22072002.

Certifico que Manuel Fernando Ferreira Pires Neves e Maria Fer-
nanda de Almeida Gonçalves Neves constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REMANIGUERRA � Repara-
ção de Máquinas Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, 9, lugar de
Esculca, freguesia de Viseu (São José), concelho de Viseu.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação de máquinas industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Manuel Fernando Ferreira Pires Neves e Maria Fernanda de
Almeida Gonçalves Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social, e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000167959

POLIFORMAS � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2834; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503542431; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações:
40 e 41/20021031.

Certifico que a sociedade em epígrafe altera o pacto social quanto
aos artigos 1.º (corpo do artigo), 3.º e 4.º, que passam a ter a seguin-
te redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma POLIFORMAS � Construções Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta de São João da Carreira,
freguesia de Rio de Loba, concelho de Viseu.

3.º

O capital social é de 45 889 euros, integralmente realizado, e
formado por uma só quota do sócio Jacinto José Sobral Castro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio Jacinto José Sobral
Castro, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais declara que cessou funções de gerente José Gomes Simões,
por renúncia de 23 de Agosto de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 1000168008

COSTA & BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4968; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/19112002.

Certifico que entre Maria Alcina Soares da Costa, Ivo Miguel da
Costa Beirão e José Pedro da Costa Beirão foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Costa & Beirão, L.da, com sede na
Avenida da Regada, freguesia de Ranhados, Viseu.

§ único. A gerência da sociedade pode livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste em actividades de engenharia e téc-
nicas afins, assessorias, peritagens, fiscalizações, avaliações e reabi-
litações, actividades médicas e prestação de serviços médicos e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas: duas no valor, cada uma,
de 1300 euros, pertencentes, respectivamente, aos sócios Ilídio José
Albuquerque Beirão e Maria Alcina Soares da Costa, e duas no valor
de 1200 euros cada uma, pertencentes aos sócios Ivo Miguel Costa
Beirão e José Pedro Costa Beirão.

4.º

A administração da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, compete à gerência, que pode ser ou não dispen-
sada de caução e remunerada ou não, conforme deliberação da as-
sembleia geral.

§ 1.º A gerência será nomeada em assembleia geral especialmente
convocada para o efeito e terá a duração de quatro anos.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Alcina
Soares da Costa e Ivo Miguel Costa Beirão.

§ 3.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 4.º Bastará a assinatura de um só gerente para os actos de mera
gestão da sociedade.

5.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao dobro do mesmo então
existente, na proporção das quotas, mediante deliberação tomada por
unanimidade de votos dos sócios.

6.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital social
de outras sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente
daquele que vem exercendo.

7.º

A divisão e cedência de quotas a favor de estranhos depende da
autorização escrita dos restantes sócios afectados, prestada por de-
liberação dos mesmos.

8.º

O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicar o facto
à sociedade e demais sócios por meio de carta registada, com indica-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 12 � 15 de Janeiro de 2003 999

ção do valor da cessão, nome e morada do adquirente. A sociedade
comunicará ao sócio, no prazo de 60 dias seguintes à recepção do
pedido de consentimento, também por carta registada, o que houver
deliberado.

9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, os seus herdeiros
ou representantes exercerão em comum os direitos inerentes à res-
pectiva quota, fazendo-se representar por um deles enquanto se
mantiver indivisa.

§ único. Caso a quota não seja transmitida para os sucessores do
sócio falecido, a sociedade pode amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio, e só se nenhuma destas medidas for efectivada
nos 90 dias subsequentes ao conhecimento da morte do sócio por
algum dos gerentes é que a quota pode ser adquirida por terceiro.

10.º

Em caso de penhora de quotas, assiste à sociedade o direito de
amortização das quotas penhoradas, sem prejuízo de, em caso de
venda ou na adjudicação judicial, os sócios e depois a sociedade exer-
cerem o direito de preferência.

11.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou que
sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, José Luís Pinto das Neves e Matos.
1000168009

NESPRIBALA � TERRAPLANEGEM
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4721; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506065308; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 27/20021108.

Certifico o seguinte:

2 � Apresentação n.º 27/20021108.
Nomeação da sócia Maria Fernanda Rodrigues Lopes como ge-

rente, em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 1000168010

FERGUEMI � SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4269; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505181312; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 18/20020709.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 2.º e
6.º do pacto social, tendo os mesmos ficado com a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma FERGUEMI � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., e tem a sua sede na Rua do Arco, 44,
1.º, direito, freguesia de São José, concelho de Viseu.

2.º

O seu objecto consiste na gestão de participações sociais de ou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

6.º

Enquanto o capital social não ultrapassar o montante de
200 000 euros, a administração da sociedade poderá ser exercida por
um administrador e o conselho fiscal ser composto apenas por um
único fiscal.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000167999

RODRIMÁRMORES � OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE
JAZIGOS, CAMPAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E DECORA-
ÇÕES EM MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 894; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500776393; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 6/20021106.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 6.º do pac-
to social, tendo ficado o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Mário dos Santos Rodrigues.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000168000

J. C. CORREIA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4972; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20021121.

Certifico que José da Conceição Correia da Silva, casado, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. C. Correia da Silva, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Álvaro Monteiro,
Quinta da Felgueira, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Vi-
seu.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário (móveis).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócio, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado o gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
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da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e
a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000168001

SILVIBOR � INDÚSTRIA VISEENSE DE ARTEFACTOS
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2360; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502979160.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000168002

VISPARK � EXPLORAÇÃO DE PARQUE
DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4955; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021107.

Certifico que entre Aurelino Marques Antunes e Ilídia Correia de
Oliveira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VISPARK � Exploração de Parque
de Estacionamento de Viaturas, L.da, com sede na Rua de Alexandre
Herculano, 157, freguesia do Coração de Jesus, desta cidade de Vi-
seu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na exploração de parque de estaciona-
mento de viaturas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros e é formado por duas quotas, uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Aurelino Marques Antunes, e outra de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Ilídia Correia de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade e a sua remuneração serão deliberadas em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios,
Aurelino Marques Antunes e Ilídia Correia de Oliveira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
100 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto das Neves Matos. 1000168110

GRANITINTAS � COMÉRCIO DE TINTAS
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2615; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503234443; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 4/20020417.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quanto
aos artigos 1.º, 2.º e 3.º passando os mesmos a ter a seguinte redac-
ção:

 1.º

A sociedade adopta a firma GRANITINTAS � Comércio de Tin-
tas e Pinturas, L.da, com sede na Quinta Nova de Marzovelos, lote 19,
rés-do-chão esquerdo, freguesia do Coração de Jesus, concelho de
Viseu.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de tintas e pinturas de cons-
trução civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 30 000 euros, perten-
cente ao sócio José António Pereira Dias, e outra de 20 000 euros,
pertencente à sócia Dulce Maria Rego dos Santos Dias.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000167941

VISOTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3042; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500565406; inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 10/20020410.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato
aditando ao mesmo o artigo 9.º, como segue:

9.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 50 000 eu-
ros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000167940

CALHEIROS & FRUTUOSO � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4321; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505444500; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 312/20020627.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quanto
ao artigo 2.º, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária e gestão de con-
domínios; compra e venda e compra para revenda de imóveis; ges-
tão imobiliária.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000167911
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CHAMILAR � FABRICANTES DE CHAMINÉS
DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2318; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 26/021108.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, au-
mentando o capital com 150 000 euros, passando de 100 000 euros
para 250 000 euros, alterando o respectivo artigo 4.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros e é
formado por duas quotas iguais de 125 000 euros, pertencentes uma
ao sócio José Pereira de Oliveira e outra à sócia Adélia Rodrigues
Mendes de Oliveira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto das Neves e Matos. 1000167910

LAVANDARIA SOLAR DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1237; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501448381; inscrição n.º 213; nú-
meros e data das apresentações: 44 e 45/20020917.

Certifico o seguinte:

2 � Apresentação n.º 44/020917.
Facto: aumento de capital.
Capital: reforçado com 3004,80 euros, realizado e subscrito em

dinheiro na proporção das suas quotas, passando para 5000 euros.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

3 � Apresentação n.º 45/020717 � Averbamento n.º 1.
Dissolução e encerramento e liquidação.
Aprovação das contas em 4 de Setembro de 2002.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

3 � Averbamento n.º 1 � Of. 20021015 � Rectificação.
Apresentação n.º 45/020917.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Certifico que está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000167908

XISLIVRO � COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS
E MATERIAL DIDÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4720; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506115666; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 16/08112002.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto aos artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é da quantia de 5000 euros
e é formado por duas quotas, uma de 4875 euros, pertencente ao
sócio Ramesh Ali Gulamhussen Samji, e outra de 125 euros, perten-
cente ao sócio Ricardo Filipe Dias Samji.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
Ramesh Ali Guilamhussen Samji, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente António Manuel da
Silva Morais, por renúncia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000167906

LUGAR DAS CASAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4929; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 46/07112002.

Certifico o seguinte:

Facto: nomeação de gerência.
Paulo César Macedo Silva e Fernando Rui Magalhães de Almeida

Coelho Lopes, por deliberação de 7 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000167904

JORGE MANUEL GOMES ALMEIDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4937; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/25102002.

Certifico que Jorge Manuel Gomes de Almeida constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujos artigos têm a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Gomes Almeida, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Nossa Senhora da
Conceição, 77, no lugar de Travassós de Cima, freguesia de Rio de
Loba, concelho de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na aplicação de calçadas, execução de muros,
pavimentos em pedra de qualquer natureza e outros, serviços de
máquinas e camião, movimentação de terras, demolições, comércio
de lancil e calçada em granito, pedra para muros e para construção.

3.º

O capital social é de 10 000 euros formado por uma só quota de
igual valor pertencente ao sócio, Jorge Manuel Gomes Almeida, e
encontra-se integralmente realizado da seguinte forma: com a trans-
ferência para a sociedade dos bens que lhe pertencem e que são os
seguintes:

a) Veículo pesado, marca Mitsubishi, com báscula, de matrícula
40-93-AL, avaliado no valor de 5000 euros;

b) Uma placa de compactação, da marca Wacker 33-35, avaliada
no valor de 1500 euros;

c) Uma placa vibratória, da marca Bomag, avaliada no valor de
1500 euros;

d) E com a quantia de 2000 euros em dinheiro.

4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio, Jorge Manuel
Gomes Almeida, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente
a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em quaisquer
actos e contratos.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais, bem
como participar no capital de outras sociedades, ainda que estas te-
nham objecto social diverso do seu.
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6.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser fixadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhe exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros,
mediante deliberação do sócio único.

7.º

Fica autorizado o único sócio a celebrar quaisquer contratos com
a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto
da mesma.

21 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto das Neves e Matos. 1000167902

ROSA TÁBUAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4773; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/27052002.

Certifico que Rosa Maria Ventura Dias Tábuas constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Tábuas � Unipessoal, L.da, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 506142183, e tem a sua
sede na Avenida dos Capitães, 88-A, rés-do-chão, em Viseu, fregue-
sia de São José, concelho de Viseu.

§ único. Sem dependência de deliberação dos sócios, é lícito à
gerência deslocar a sede social, dentro do concelho de Viseu e con-
celhos limítrofes, bem como a criação de sucursais, agências, delega-
ções ou outra qualquer forma de representação no território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no exercício das actividades de salão de
cabeleireiro, instituto de beleza e comércio a retalho de produtos
cosméticos e de higiene.

ARTIGO 3.º

A aquisição pela sociedade de participações em quaisquer outras
sociedades com um objecto congénere depende sempre de delibera-
ção validamente tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros, relativo a uma só quota pertencente à sócia, Rosa
Maria Ventura Dias Tábuas, residente na Rua da Via Rápida,
lote 8, em Rio de Loba, Viseu, portadora do bilhete de identidade
n.º 8117270, emitido por Lisboa em 12 de Maio de 1995, contribu-
inte fiscal n.º 103719210, casada no regime de comunhão de adqui-
ridos com António Augusto Tábuas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida pela sócia, Rosa Maria
Ventura Dias Tábuas, que desde já fica nomeada gerente, com dis-
pensa de caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos ou contratos basta
a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de sócio:
1) Que forem penhoradas, arrestadas ou incluídas em massa falida

ou insolvente, quer as quotas quer os direitos do sócio ao lucro da
sociedade;

2) Quando, por morte do sócio, não lhe suceda o cônjuge ou her-
deiros legitimários;

3) Que seja considerado interdito ou inabilitado;
4) Em caso de divórcio, quando a quota haja sido adjudicada ao

outro cônjuge.
ARTIGO 7.º

1 � O sócio poderá efectuar os suprimentos que a sociedade ca-
recer, nos termos e condições que vierem a ser deliberadas em as-
sembleia geral.

2 � Poderá também efectuar prestações suplementares de capital
à sociedade até ao montante de 100 000 euros, mediante delibera-
ção tomada por unanimidade em assembleia geral para esse fim.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000167938

JOÃO DA PAIXÃO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2233; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502906316; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 57/05042002.

Certifico o seguinte:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 57/20020405.
Mudou a sede para a Rua da Ponte de Pau, 19, freguesia de São

José, Viseu.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 1000167939

VEDICOL � VENDAS COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2817; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503462713; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 42/20020322.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
de contas em 31 de Dezembro de 2001.

22 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000168704

ANTÓNIO DIAS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4296; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505379279; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações:
30 e 32/20020724.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, alte-
rando os artigos 3.º e 4.º, que ficam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes à sócia Sónia Filipa Amaral Monteiro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Sónia Filipa Amaral
Monteiro, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais declaro que cessou funções de gerente António José Sá Pe-
reira Dias e António Filipe Modesto da Fonseca, por renúncia, em
5 de Julho de 2001.

Declaro ainda que António José Sá Pereira Dias e António Filipe
Modesto da Fonseca autorizam a manutenção do nome «António
Dias e Fonseca».

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 1000168701
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VOUZELA

AGROVOUGA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 27/
740813; identificação de pessoa colectiva n.º 500307458; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Facto: dissolução e designação de liquidatário.
Liquidatário designado: Afonso Manuel Francisco Pereira, residente

em Paços, Paços de Vilharigues, Vouzela.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
Matos Ferreira Vitória. 2001873794

BRINTONS � INDÚSTRIA DE ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 80/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502308460; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/
021115.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o averbamento de cessação de funções do gerente Alan John Steel
Folwell, por renúncia, em 31 de Agosto de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
Matos Ferreira Vitória. 2001873743

VITELA DE LAFÕES, COMÉRCIO DE VITELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 148/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503479004; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Facto: dissolução e designação de liquidatário.
Liquidatário designado: Afonso Manuel Francisco Pereira, residente

em Paços, Paços de Vilharigues, Vouzela.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
Matos Ferreira Vitória. 2001873808

VOUGALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 73/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502336471; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Facto: dissolução e designação de liquidatário.
Liquidatário designado: Afonso Manuel Francisco Pereira, residente

em Paços, Paços de Vilharigues, Vouzela.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
Matos Ferreira Vitória. 2001873786

EDUARDO & FILHOS � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 232/
000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504891545; data da
apresentação: 18112002.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2001873760
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